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Sammanfattning  
Inom det mätningstekniska området, har en lättanvänd 3D-skanner för att skapa 

tredimensionella punktmoln kommit ut på marknaden. Jämfört med traditionell 

laserskanning sker datainsamlingen enkelt och billigt. Utrustningen bärs med en hand 

och registrerade objekt redovisas i utrustningens skärm. Operatören skannar samtidigt 

som denne rör sig omkring i skanningsområdet. Detta tillvägagångssätt gör tekniken 

mer kostnadseffektiv än traditionell laserskanning. Instrumentet är revolutionerande 

inom 3D-datainsamling, men endast få tidigare studier är gjorda på 3D-skannrar som 

använder sig av metoden med realtidsåterkoppling av skannade data. Därför är det 

viktigt att utvärdera utrustningen för att dokumentera vilka osäkerheter instrumentets 

registrerade punkter når under vissa förutsättningar, för att avgöra i vilka applikationer 

den är relevant att använda.  

Syftet med denna studie var att undersöka vilken mätosäkerhet DotProducts 

handskanner DPI-8 har, jämfört med Leica Nova MS50 på långsträckta objekt utomhus, 

samt vid skanning av olika material. Undersökningen har skett genom att skanna ett 

längre räcke, vilket skedde utomhus, för att utreda om skannern är lämplig att skanna 

med utomhus och för att undersöka om det är möjligt att skanna långsträckta objekt med 

låg osäkerhet. Testet med olika material skedde i ett litet rum, innehållande många olika 

objekt som kunde jämföras. Därutöver har även olika sfärer skannats för att utvärdera 

om sådana är lämpliga att använda för registrering av punktmoln.  

Resultatet visar att samtliga ytor i rummet är inom skannerns utlovade mätosäkerhet på 

40 mm inom 3 m skanningsavstånd. De ytor som fick större avvikelser var de som inte 

skannats rakt framifrån, utan endast följde med i periferin. Vad gäller utomhusskanning 

drogs slutsatsen att skannern inte är lämplig att skanna med utomhus, eftersom den ofta 

tappar orienteringen pga. solens strålning. I fallet med sfärerna kunde det konstateras att 

de testade 40 mm-sfärerna, inte var lämpliga att använda pga. att sfärernas centrum 

avvek 10–40 mm mellan punktmolnen. Punktmolnet från den sextumssfär som 

skannades saknade helt resultat, den kunde inte upptäckas av skannern. Slutsatsen av 

studien är att handskannern är ett bra komplement till terrester laserskanning i 

inomhusmiljöer där siktlinjen delvis är skymd. Dock krävs att skanning kan utföras 

vinkelrätt mot ytan, samt att gemensamma platta signaler skannas för att ett bra resultat 

skall erhållas. 
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Abstract  
Within the measurement technology area, an easy to use 3D-scanner to create three-

dimensional point cloud has entered the market. Compared to traditional laser scanning, 

data collection is done quickly and at low cost. This kind of equipment is carried with 

one hand, and registered objects are presented in the display of the equipment. The 

scanning is performed by the operator while walking around in the area, which makes 

this technique more cost effective than traditional laser scanning. The instrument is 

revolutionizing as far as data acquisition goes, but only a few previous studies about 

3D-scanners that use real time feedback of uncertainties have been made. Therefore, it 

is important to evaluate the equipment and document achieved uncertainties to 

determine in which applications it is useful. 

The purpose of this study was to evaluate the achieved uncertainties of the DotProducts 

DPI-8 handscanner, compared to the Leica Nova MS50 by scanning different materials 

indoors, as well as elongated objects outdoors. Part of the study was performed by 

scanning a room, containing different types of materials, which were compared. 

Another part of the study investigated whether the scanner is capable of scanning a 

railing, which was performed outdoors to determine if the scanner is appropriate to scan 

long objects outdoors. In addition, different spheres were scanned to evaluate if they are 

adequate to use in the registering of pointclouds. 

The results showed that all compared surfaces are within the manufacturers given 

specification, which is 40 mm uncertainty at 3 m scanning distance. Surfaces with 

greater deviation were the ones not scanned perpendicular to the scanned object. 

Scanning outdoors is concluded not to be suitable using the DPI-8, as the sunlight 

causes the instrument to lose tracking every now and then. Considering the spheres, it 

was determined that the 40 mm-spheres were not suitable to use for registration, since 

the centers of the spheres differed 10–40 mm between the center points. Furthermore, a 

six-inch sphere was scanned, but it could not be recognized by the DPI-8. In conclusion, 

the hand scanner is a worthy complement to a terrestrial laser scanner indoors where the 

sightline is partly obscured. However, the scanning is required to be orthogonal to the 

surface, and the instruments need common flat targets to get a good result. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund till studien 
Terrester laserskanning har enligt Reshetyuk (2006) använts inom geodetisk mätning 

sedan år 2000. Data insamlade med en laserskanner kallas för punktmoln och består av 

en svärm av punkter angivna i ett tredimensionellt koordinatsystem. 

Användningsområdet för TLS är bland annat deformationsövervakning, där insamlade 

data från olika epoker, mättillfällen, samlas in och analyseras. TLS används även av 

t.ex. teknikkonsultföretag som insamlingsmetod för att skapa ritningar av befintliga 

byggnader och andra konstruktioner både inom- och utomhus. Att dokumentera bygget 

under byggprocessen genom att skanna framstegen är också något som ökar inom 

byggsektorn. Syftet med ”as built documentation” eller ”building information 

modelling” som det också kallas är att kunna styra bygget mer effektivt i t.ex. 

situationer där det inte är möjligt att bygga enligt ritningar. I sådana situationer 

revideras ritningarna genom att skapa nya från inskannade data. 

 
Figur 1. Traditionell laserskanning av långsträckt objekt med polygontågsmetod (Källa: 

föreläsningsanteckning från kursen Terrestrial and airborne laser scanning 2015, Högskolan i Gävle). 

Utvecklingen av TLS har sedan de kom ut på marknaden gått mot smidigare, mer 

lätthanterliga instrument samtidigt som de skannar snabbare, med bibehållen eller t.o.m. 

ännu bättre mätosäkerhet (Kersten, Mechelke, Lindstaedt, & Sternberg, 2008). 

Nackdelen med TLS är att det ofta krävs skanning från flera olika positioner för att 

kunna täcka in hela skanningsområdet, pga. att t.ex. väggar, rör eller andra objekt 
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skymmer siktlinjen mellan skanner och skanningsobjekt. TLS sker på stativ och 

utrustningen skall på varje uppställningsplats horisonteras, startas upp, skanna, stängas 

av och flyttas, vilket gör arbetet tidskrävande. Därtill krävs att punktmolnen från de 

olika uppställningsplatserna registreras, d.v.s. kopplas samman med varandra, till ett 

större gemensamt punktmoln. Registrering kan ske i fält eller under efterarbetet på 

kontoret. I de fall en handhållen skanner istället kan användas, kommer stora 

besparingar i arbetstid kunna göras (Zlot, Bosse, Greenop, Jarzab, Juckes & Roberts, 

2014). Detta innebär att denna typ av mobil datainsamling är ett kostnadseffektivt 

alternativ till en traditionell TLS.  

Den handhållna 3D-skannern DotProducts DPI-8 används för att digitalisera objekt 

inom armlängds avstånd och kan användas inomhus men även utomhus om inte 

solljuset är för starkt (DotProducts, 2015). Typiskt användningsområde för en 

handskanner är att skapa ritningar över redan byggda konstruktioner. Ett 

användningsområde som Sweco, vilka lånat ut utrustningen, vill ha utrett är om 

skannern kan användas till broräcken och andra långsträckta objekt. Anledningen till att 

de vill utreda om skannern är lämplig att använda i sådana miljöer är att traditionell 

terrester laserskanning (TLS) kan medföra många stationsuppställningar i form av 

polygontåg som demonstreras i figur 1, vilket medför mer arbetstid och högre kostnad. 

Studien genomfördes för att dokumentera mätosäkerheter och kan därför ligga till grund 

för beslut om instrumentet kan användas i liknande situationer och göra fältarbetet 

snabbare och därmed till lägre kostnad. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka om den handhållna skannern DPI-8 når 

tillräckligt låg mätosäkerhet för att användas som substitut för TLS när det gäller 

skanning av längre sträckor med begränsat utrymme. Dessutom ska det undersökas om 

den handhållna skannerns resultat påverkas av egenskaper hos den skannade ytans 

material. Provytor från olika material undersöks genom att jämföra punktmolnen 

genererade av referens- och testinstrument, för att se om skillnaden mellan dem får 

instrumentet att skilja sig från sina specifikationer vad gäller osäkerhet. Målet med detta 

examensarbete är att besvara följande frågor vid användning av DPI-8: 
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• Går det att använda sig av sfäriska signaler för att registrera punktmoln, och är 

sfärer lämpliga att använda för att samregistrera punktmoln från TLS och 

DPI-8?  

• Hur påverkas mätosäkerheten vid mätning av sluten respektive ej sluten slinga? 

• Avviker skannerns mätosäkerhet från tillverkarens specifikationer vid skanning 

av detaljfattiga ytor? 

• Är det möjligt att använda skannern utomhus? 

1.3 Begrepp och definitioner 
Punktmoln 

Ett punktmoln är en svärm av punkter med koordinater i tre dimensioner: X, Y, och Z. 

Punktmolnet visualiserar ett skannat objekt eller omgivning och genereras vid t.ex. 

laserskanning. Huvudsakligt användningsområde är att göra modeller av verkliga 

objekt. Modelleringen utförs ofta manuellt av en operatör med hjälp av dator. 

Georeferering  

Georeferering innebär att tilldela koordinater till punkter, så att hela punktmolnet 

förhåller sig till ett och samma koordinatsystem. 

Brus 

På en yta som skannats, kan punkter i skanningens punktmoln uppträda utanför den 

egentliga ytan. Sådana “skräppunkter” kallas för brus och kan uppstå på grund av flera 

faktorer som t.ex. att sensorn i skannern tar emot samma signal flera gånger efter att 

ljuset har reflekterats mot fler föremål än vad som var avsikten. 

Registrering 

Registrering innebär att punktmolnen från flera skanningsuppställningar transformeras, 

dvs. roteras och förflyttas, för att punktmolnen skall sammanfogas i ett gemensamt 

koordinatsystem. 
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Reflektans 

Reflektans handlar om hur stor del av det utsända ljuset som reflekteras tillbaka och hur 

mycket som absorberas av det skannade föremålet. Omgivande belysning och 

föremålets yta är bidragande faktorer. Oftast reflekterar släta polerade ytor i högre grad 

än matta grövre ytor. Inom fotografering finns två referenser, så kallade gråkort 

med 18 % respektive 90 % reflektans. Gråkorten används inom fotografi och film för att 

erhålla korrekt ljussättning. Enligt Leica Geosystems (2013) används 90 % gråkortet vid 

bestämning av mätosäkerhet för längdmätning hos Leica MS50.   

SLAM 

Simoultaneous Localization And Mapping, SLAM (på svenska: samtidig lokalisering 

och kartering), beskrivs av Dissanayake, Newman, Clark, Durrant-Whyte och Csorba 

(2001) som en algoritm vilken används vid skapandet av en karta i ett okänt område, 

samtidigt som kartan används för att bestämma exakt position vartefter området 

utforskas. Inom SLAM-tekniken har åtskilliga artiklar sedan dess publicerats, där 

framsteg gjorts i arbetet med att förfina algoritmer för att sänka osäkerheten i 

positionsbestämningarna. 

RGB-D 

RGB-D kameran (Röd, Grön, Blå och Djup) är ett relativt nytt sensorsystem som 

registrerar RGB-data (mängden röd, grön och blå i varje pixel) i bilder tillsammans med 

varje djupinformation för varje pixel i bilden. Se även kap. 1.5.4. 

Skanningsmetoder utöver TLS 

1. ALS - Airborne Laser Scanning (Flygburen laserskanning) består av en 

laserskanner som placerats i ett flygplan eller en helikopter, med fri sikt ner mot 

markytan. Ljuset från lasern sprids i stråk under planet och täcker därmed en stor 

yta av markområdet. Pulsreturerna registreras när de åter har reflekterats till 

farkosten, och i vissa fall kan det vara flera returer från samma puls. Det beror 

på att avtrycket från laserstrålen är så stor att den inte reflekteras totalt när den 

träffar ett träd, utan även kan slinka igenom grenarna och träffa marken, vilket 

genererar flera returer att registrera hos mottagaren (Nordkvist och Olsson, 

2013). ALS används vid t.ex. kartering, skapande av terrängmodeller och 

vegetationsbestämning. 

2. Handhållen laserskanner. Skannar med laserteknik. Mätavstånd på upp till 20 m 

med 20–30 mm mätosäkerhet i punktmolnet. 
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3. Handhållen 3D-skanner. Skanner med IR och SLAM-teknik (förklaras i kapitel 

1.5.2). Detta är instrumenttypen som behandlas i detta arbete. 

4. Detaljskanner, skanning av små detaljer. Används t.ex. inom tandvård. 

Beroende på vilket kriterium som är viktigt att uppfylla; mobilitet, låg mätosäkerhet 

eller möjligt skanningsavstånd i en specifik skanningsmiljö, ska DPI-8 kunna 

komplettera TLS. 

1.4 Handskanner DotProducts DPI-8 
Detta instrument för 3D-skanning använder sig av strukturerat ljus, en RGB-sensor, en 

djupsensor och en SLAM-algoritm. Strukturerat ljus innebär att IR-ljus projiceras i 

strukturerad form, ett prickigt rutnätsmönster på skanningsobjektet. En djupsensor 

registrerar längden till respektive punkt i rutmönstret, varpå varje pixel tilldelas ett 

djupvärde och formen på objektet beräknas därefter beroende på hur det på föremålet 

projicerade rutmönstret förändras. Proceduren genererar en sömlös bildström med djup 

och färg registrerat till varje pixel. Ur bildströmmen skapas i sin tur punktmolnet. 

Tekniken med strukturerat ljus är orsaken till att skanningen går så pass fort att 

genomföra, istället för att skanna en punkt åt gången skannas samtidigt många punkter 

över hela synfältet. Nackdelen med tekniken är att reflekterande och solbelysta ytor inte 

går att skanna, samt att räckvidden är begränsad, skanningsavståndet är 1–3,3 m. 

3D-skannern kallas av tillverkaren ”handheld 3D scanner”. När information om 

instrumentet söks kan det vara bra att känna till att begrepp som handheld mapping, 

indoor mobile mapping, mobile mapping och mobile scanning används för denna typ av 

instrument. 
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Tabell 1. Handskannerns och terrestra laserskannrars egenskaper. 

Handskanner DPI-8 Terrester laserskanner, generellt 

Snabbstartad 

Användarvänlig, all utrustning i en hand 

Lätt, liten, smidig 

Tidskrävande att etablera 

Mer utrustning krävs 

Acklimatisering till temperatur 

Liten datamängd, väl komprimerad      Datamängd beror på punkttäthet, valbar 

i instrumentet 

Kort räckvidd, max 3,3 m. Lång räckvidd, tiotals till hundratals 

meter 

Skannar stor yta per tidsenhet 

Hög osäkerhet vid avstånd större än 1 m. Låg mätosäkerhet 

Billig, 45 000 SEK + moms.  Inklusive 

programvara 

Dyr, från ca 500 000 SEK exkl. 

programvara 

1.5 Tidigare studier 
Generationen av handhållna 3D-skannrar, som är baserade på en SLAM-algoritm och 

RGB-D-teknik, för bruk inom det mätningstekniska området är relativt ny. Endast få 

artiklar finns för närvarande inom området. Detta kapitel behandlar således andra 

liknande system som används för samma ändamål. Även teknik ingående i det testade 

instrumentet presenteras i detta kapitel. 

1.5.1 Handhållen laserskanning 

En handburen skanner av ryggsäckstyp med namnet Zebedee, presenterades av Zlot et 

al. (2014). Utrustningen finns nu på marknaden under namnet Geoslam Zeb1. Skannern 

använder laserteknik och består av handenhet och ryggsäcksenhet. Handenheten väger 

650 g och utgörs av en 2D-laser samt ett Inertial Navigation System (INS) innehållande 

tre accelerometrar och tre gyron. INS-enheten beräknar kontinuerligt position, hastighet 

och orientering för ett objekt som rör sig, utan referens till känd punkt. Ryggsäcksdelen 

väger 3,8 kg och består av batterier och en bärbar dator. Zlot et al. (2014) framhåller att 

utrustningen sparar tid, i deras studie uppskattas att tidsåtgången för deras undersökning 

med TLS hade varit flera dagar. Skanningen kunde istället genomföras på mindre än en 

halv dag med deras ryggsäckslösning. Skanningen genererar ett punktmoln som vid 

behov kan sammanfogas med punktmoln registrerade med t.ex. TLS. Zebedeeskannern 

har enligt Zlot et al. (2014) mätosäkerheter i punktmolnet på ca 20–30 mm och ett 
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maximalt skanningsavstånd på 15–20 m vilket kan jämföras med en TLS vars 

mätosäkerhet enligt James och Quinton (2014) ligger på omkring 5 mm och kan skanna 

på avstånd på uppemot 100 m.  

Nüchter, Borrmann, Elseberg och Redondo (2015) presenterar även de en 

ryggsäckslösning med vilken operatören rör sig i skanningsmiljön. Konfigurationen 

består av både en 3D-laserskanner och en 2D-profillaserskanner, vilka båda sitter 

monterade på ryggsäcken och skannar bakåt, bakom operatören.  En SLAM-algoritm 

beräknar utrustningens bana i ett plan, med hjälp av 2D-skannerns insamlade data. 

3D-skannerns data i läggs sedan ut på den beräknade banan för att skapa ett punktmoln 

och eftersom skannern roterar runt sin vertikala axel tolkas varje objekt flera gånger. 

Tre translationer och tre rotationer beräknas för varje skanningsposition medan 

SLAM-algoritmen justerar utrustningens bana efter de sex frihetsgraderna, utifrån vilka 

punktmolnen korrigeras så att de sammanfaller. Utrustningen sägs vara färdig att 

släppas på marknaden och är lämpad för inomhusbruk. Enligt artikelförfattarna har 

punkterna i punktmolnet en mätosäkerhet på decimeternivå. Lösningen anses vara 

praktisk i vissa situationer eftersom operatören har båda händerna fria, däremot talar 

dess höga mätosäkerhet på decimeternivå emot lösningen, liksom det något klumpiga 

utförandet. 

1.5.2 Skanning med SLAM-teknik 

Cole och Newman (2006) visar ett autonomt fordon med 3D-kartering genom 

SLAM-tekniken. I studien skannas en byggnad utvändigt och i artikeln redogörs att 

osäkerhetsellipserna, vilka blir större för varje skanningsposition i och med att 

osäkerheterna för varje skanning, ackumuleras till nästa skanningsposition. Vidare 

påtalar Cole och Newman (2006) vikten av att skanna med sluten slinga, vilket innebär 

att skanningssekvensen påbörjas och avslutas med att samma detalj skannas. I ett fall 

där sluten slinga inte tillämpas ökar de bestämda koordinaternas osäkerhet för varje 

skanningsposition. När sluten slinga tillämpas, beräknat på samma data, sker en drastisk 

skillnad. Noterbart är att osäkerheten är som lägst vid första skanningen, för att sedan 

öka för varje skanning fram till den mittersta skanningen, varifrån osäkerheterna sedan 

minskar ända fram till sista skanningen. Den största osäkerheten för skanning med 

öppen respektive sluten slinga skiljer sig markant i storlek enligt studien.  
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1.5.3 Öppet respektive slutet polygontåg med TLS 

Tait, Fox och Teskey (2004) har gjort en undersökning där de jämför öppet och slutet 

polygontåg med laserskanning, för att avgöra vilka osäkerheter som finns mellan de 

olika tillvägagångssätten. Undersökningen inkluderade skanning av ett ca 70 m långt 

industriaggregat, med både ett öppet och ett slutet polygontåg med laserskannern Cyra 

2400. Fyra signaler användes vid varje övertäckning i tåget, vilka satts ut med 

totalstationen Leica TC2003. Registrering av punktmoln gjordes i Cyra Cyclone 4.0 och 

resultatet från detta visar att det öppna polygontåget gav en avvikelse på 12–15 mm från 

de kända koordinaterna. Det slutna polygontåget visade en avvikelse på 2–3 mm, det 

vill säga en drastisk minskning av osäkerheten tack vare slutningen av slingan. 

1.5.4 RGB-D 

Henry, Krainin, Herbst, Ren och Fox (2012) förklarar att en RGB-D kamera projicerar 

strukturerat ljus (figur 2), ett känt ljusmönster, på skanningsobjektet för att pixelvis 

kunna beräkna längden till ytan den projiceras på, nämligen djupet. Henry et al. (2012) 

förklarar vidare att RGB-D tekniken avsevärt sjunkit i pris, vilket troligtvis medför att 

tekniken kommer att förfinas samt att fler studier kommer att genomföras i ämnet. 

Enligt Konolige (2010) är system baserade på strukturerat ljus känsliga för motljus och 

reflektans. Henry et al. (2012) påpekar att begränsad belysning, avsaknad av 

utmärkande detaljer och återupprepade former i skanningsmiljön är parametrar som är 

utmaningar för ett RGB-D-baserat system.  

 
Figur 2. Strukturerat ljus, mönster som projiceras på skanningsobjektet. 
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2 Metod 
Problemformuleringen beskriver ett långsträckt objekt, i detta fall ett räcke. Projektet 

inleddes med att lokalisera ett lämpligt räcke. Räcket som slutligen valdes som 

testobjekt (figur 3) behövde uppfylla några kriterier för att kunna fungera tillfreds-

ställande, t.ex. tillräckligt stora ytor för att det skulle vara möjligt att skanna. Ett 

ytterligare kriterium var att det skulle vara representativt för hur ett broräcke är 

utformat. Räcket som användes i studien är beläget bredvid Lasarettsvägen intill Gävle 

sjukhus. En kortare provskanning utfördes för att kontrollera om skanning överhuvud-

taget var möjlig, i samband med detta försågs räcket med svart/gul varningstejp för att 

tillföra detaljer på det annars detaljfattiga räcket. 

 
Figur 3. Räcket som skannats med April-tags, se även figur 8. 

2.1 Utrustning 

2.1.1 Hårdvara 

Testet utfördes med en DotProducts DPI-8, figur 4, för att påvisa i vilket intervall den 

handhållna skannern kan uppnå en mätosäkerhet på omkring 5 mm, vilket är den nivå 

man enligt Kersten et al. (2008) kan uppnå med TLS vid skanningsavstånd inom 50 m. 

DPI-8 består av surfplatta av androidtyp, en hållare för androidskärmen, där en RGB-D-

sensor sitter monterad, ett handtag samt en anslutningskabel mellan skärmen och 

sensorn.  
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Figur 4. Skanning med DotProducts DPI-8 handhållen 3D-skanner.

Vid skanning med DPI-8, figur 5, genereras en enorm mängd punkter som inte sparas, 

utan endast används vid ”on-the-fly”-registrering, vilken sker med SLAM-teknik under 

skanningen. Därmed behöver ingen manuell registrering utföras, dock krävs 

georeferering av punktmolnet, vilket måste ske med hjälp av annan utrustning, t.ex. 

skanning av signaler med hjälp av TLS alternativt inmätning med totalstation. 

I skärmen, vilken används som siktfält under skanningen, ges återkoppling i realtid av 

ytor som skannas. Detta gör det enkelt att se om områden missats, och därmed behöver 

skannas igen. Varje gång en ny skanning påbörjas krävs en ”session warmup” på ca 

30 s. Filen innehållande punktmolnet är väl komprimerad och sparas i ett minneskort i 

skannern. Punktmolnet genererar direkt efter skanning en modell i skärmen på 

surfplattan. DotProducts (2015) uppger att mätosäkerheten blir lägre om skannern hålls 

vinkelrätt mot skanningsytan. Vidare anges även en minsta mätosäkerhet beroende på 

distansen mellan skanner och skanningsobjekt enligt tabell 2. Tillverkaren av DPI-8 

rekommenderar att signaler placeras ut i skanningsmiljön och att dessa signaler antingen 

mäts in med totalstation eller laserskanner. Anledningen till att använda måttsatta 

signaler är att signalerna används vid optimering av punktmolnet där punktmolnet 

korrigeras utifrån signalerna. 
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Tabell 2. Mätosäkerhet DotProducts, DPI-8, uppgivna mätosäkerheter. 

Skanningsavstånd 

(m) 

Angiven mätosäkerhet 

(% av skanningsavståndet) 

Mätosäkerhet 

(mm) 

0–1 0,4 4 

1–2 0,8 4–16 

2–3,3 1,2 16–40 

2.1.2 Referensskannern MS50 

För att samla in ett referenspunktmoln 

används Leica Nova MS50, som är en 

kombination av laserskanner och 

totalstation. I laserskannrar används två 

olika avståndsmätningsmetoder, 

fasskillnads- respektive löptidsmetoden 

(time-of-flight, TOF).  De två 

metoderna har olika fördelar (tabell 3) 

vilka Leica Geosystems (2014) menar 

att de sammanfogat i MS50 genom att 

kombinera metoderna. Leica kallar 

kombinationen för Wave Form Digitizer 

(WFD). 

 
Figur 5. Referensskannern Leica MS50.

Tabell 3. Egenskaper för avståndsmätningstekniker (Leica Geosystems, 2014). 

Teknik Egenskap 

TOF Långsammare mätning 

Längre räckvidd 

Högre mätosäkerhet  

Fasskillnad Snabb mätning 

Kortare räckvidd 

Lägsta mätosäkerheten av dessa tre teknologier 

WFD Snabb mätning 

Mindre laserpunkt, liknande fasskillnadsprincipen 

Låg mätosäkerhet 

Lång räckvidd 
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Material som användes vid skanning: 

• Handskanner DPI-8 

• Multistation Leica MS50 + batterier 

• Stativ 

• Trefot 

• Sfärer med diameter 40 och 155 mm   

• Platta signaler 

• USB 

• Måttband 

• Varningstejp 

2.1.3 Mjukvara 

DotProducts DPI-8 är användarvänlig, delvis tack vare att den inte behöver någon 

extern dator. Alla funktioner kan utföras direkt i enheten, t.ex. att definiera 

koordinatsystem efter plan i den skannade punktmolnet, sätta origo i relation till valfria 

punkter eller plan. Att rotera, zooma och panorera direkt i skärmen för att granska 

skanningen, antingen som punktmoln eller texturerat punktmoln, är också enkelt och 

flyter smidigt grafikmässigt. De signaler som skannats definieras i handskannern, 

antingen genom att deras koordinater i X, Y, Z-format anges, eller att uppmätta mått 

anges mellan signalerna. Tillverkarens instruktioner säger att minst två platta signaler 

längs vardera axel i koordinatsystemet bör definieras. I denna studie har 8 signaler 

använts, dels för att kunna överbestämma men även för att ha någon i reserv ifall 

problem skulle uppstå med någon av signalerna. Efter “targeting”, som DotProducts 

kallar proceduren, har utförts ska optimering göras. Punktmolnet transformeras då med 

transformationsparametrar beräknade genom signaldefiniering. 

2.1.4 Signaler 

Signaler används vid terrester laserskanning för att georeferera punktmoln eller för att 

knyta samman punktmoln från flera skanningsuppställningar. Viktigt vid skanning av 

signalerna är att de skannas med så fin upplösning som möjligt, ca 1,5x1,5 mm 

punktavstånd (Jacobs, 2005) för att signalens centrum skall kunna bestämmas med så 

liten osäkerhet som möjligt. Platta signaler rekommenderas av tillverkaren vid skanning 

med DPI-8, för signalering av skanningsmiljöer. 
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 I traditionell terrester laserskanning med platta signaler är en nackdel att automatisk 

identifiering av signalens centrum försvåras vid ökande infallsvinkel (figur 7). 

Redan vid infallsvinkel större än 45° minskar möjlighetheten till automatisk 

signalidentifiering drastiskt och vid infallsvinkel på 75° uteblir automatisk 

signalidentifiering helt och hållet (Balzani, Pellegrinelli, Perfetti, & Uccelli, 2001). 

DotProducts påtalar att även deras instrument presterar bättre resultat, lägre 

mätosäkerhet, vid skanning vinkelrätt mot objektet. Vid skanning av platta signaler med 

DPI-8 borde inte infallsvinkeln utgöra något problem tack vare att det inte är bundet till 

stativ, utan är fritt rörligt och därmed kan signalerna skannas ortogonalt. Dock utgör 

problematiken med infallsvinkeln som Balzani et al. (2001) diskuterar ett potentiellt 

problem för referensinstrumentet Leica MS50, varför jämförelsen utfördes med 

infallsvinkel mindre än 45° mot de platta signalerna. I denna undersökning har även 

40 mm-sfärer monterats på signalerna för att få sfäriska mål att mäta mot och kunna 

identifiera centrum i sfärerna under databearbetningen (Balzani et al. 2001). Sfärerna 

som valdes var pingisbollar, inköpta på sportaffär och är således inte framställda för 

signalering, vilket kan påverka resultatet. Ingen kalibrering utfördes av pingisbollarna, 

deras form och eventuella avvikande diameter ansågs vara av tillräcklig kvalitet för 

denna studie. Sfärer underlättar inte bara att identifiera sfärens centrum, utan 

modellering av en sfär genomförs även snabbt och enkelt i Leica Cyclone. 

 
Figur 6. Infallsvinkel, vinkeln mellan laserstrålen och ytans normalvektor. 

Sfäriska signaler nämns inte i specifikationerna från tillverkaren. En tydlig 

frågeställning från SWECO:s sida är om sfäriska signaler går att använda. Vid terrester 

laserskanning kan dessa med fördel användas från flera riktningar, i och med dess form. 

I programvaran identifieras sfären och diametern anges varpå koordinater för sfärens 
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centrum kan beräknas. De sfäriska signalernas centrum används sedan för att registrera 

punktmoln från flera uppställningar. Sfärerna skannades med handskannern från flera 

håll för att säkerställa att dess form registrerades i punktmolnet. 

Två typer av platta signaler används vid skanning med DPI-8, dels den traditionella 

svart/vitrutiga för koordinatbestämning (figur 8), dels QR-kodade signaler som av 

tillverkaren benämns April-tags (figur 9). Dessa används av programvaran i 

handskannern för att orientering och särskiljning av skanningssekvenser med liknande 

geometri skall hållas isär (DotProducts, 2016). Båda platta signalerna limmades på 

masonitskivor med fastskruvade glidskyddande trälister i bakkant. Signalerna fästes på 

räcket med tvingar.

 

Figur 7. Platt signal med 40 mm-sfär monterad. 

 

Figur 8. April-tag fäst i räcket med tvingar.

2.2 Skanning 
Eftersom fler än en uppställning med TLS resulterar i flera punktmoln som måste 

registreras, tillkommer fler osäkerheter. Strävan var att eliminera alla osäkerhetskällor 

vid skanningarna, varför antal TLS-uppställningar reducerades till en för att jämförelsen 

skulle bli riktig. Undersökningen gjordes utanför sjukhuset i Gävle, där ett räcke fanns 

som avkörningsskydd mellan vägbanan och en vattenfylld ravin. Efter en första 

provskanning försågs räcket med varningstejp, vars funktion var att agera extra 

detaljrikedom samt täcka över kallgalvaniseringsspray som fanns på räckets handledare. 

Platsen uppfyllde övriga kriterier då varken gångtrafik, biltrafik eller solstrålning störde 

skanningsplatsen. 
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2.2.1 Referensskanning av räcke med Leica MS50 

Den första skanningen innefattade en enskild uppställning där hela räcket skannades 

från 12 m avstånd (figur 10) med en upplösning på 20 mm/16 m. Därefter finskannades 

signalerna med en upplösning på 2 mm/16 m. För att markera vilka områden som skulle 

skannas, ritades en polygon i skärmen på multistationen för att begränsa 

skanningsområdet till endast räcket. Testet utfördes på ett vägräcke, vilket fick 

symbolisera ett broräcke. Detta för att referenslaserskanningen skulle kunna utföras från 

en och samma uppställning med en infallsvinkel mindre än 45°. 

 
Figur 9. Skiss över referensskanning av hela räcket med TLS, en uppställning. 

2.2.2 Handskanning av räcke med DPI-8 

För att skanna med den handhållna skannern DPI-8 behövdes vid uppstart en 

systemuppvärmning på ca 25 min. Dessutom fungerar inte DPI-8 utomhus vid starkt 

solljus, varför skanningen utfördes i skymningen när det var tillräckligt ljust för att 

objektet kunde registreras, men samtidigt tillräckligt låg IR-strålning för att skanning 

skulle möjliggöras. När uppvärmningen var klar påbörjades skanningen genom att rikta 

skannern mot räckets början och sedan fortsätta längs hela räcket och försäkra att alla 

signaler som satts upp registrerades. Under tiden ett objekt skannas, ändras färgen på 

det i den vidsittande surfplattan från grått, till gult, till grönt beroende på hur låg 

osäkerhet som uppnås (figur 11). Så fort det skannade området blivit grönt i skärmen, 

fortsatte skanningen bortåt tills hela räcket var skannat. Resultatet blev en .dp-fil, vilken 

exporterades till en .pts-fil som kan läsas i de databearbetningsprogram som valts. 
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Figur 10. Skärmvy i DPI-8 under skanning. 

2.2.3 Handskanning av rum med DPI-8 

När systemuppvärmningen av handskannern genomförts påbörjades skanningen med 

DPI-8. Skanningen startade vid en signal och rummet med sina detaljer skannades tills 

punktmolnet i skärmen färgats grönt, med särskild hänsyn till de platta signalerna och 

sfärerna som placerats i rummet. Vid ett tillfälle tappade instrumentet orienteringen, 

vilket innebar att en återkoppling till en tidigare skannad yta fick göras, för att sedan 

kunna fortsätta som vanligt. När hela rummet hade skannats, avslutades sessionen mot 

samma signal som den påbörjades vid, för att uppnå sluten slinga i rumsskanningen. 

2.2.4 Referensskanning av rum med MS50 

En skanning gjordes för att testa handskannerns förmåga att sluta en slinga genom att 

avsluta skanningen mot samma punkt som den påbörjades mot. Signaler i form av platta 

signaler, sfärer och April-tags placerades utspritt i rummet, för att underlätta 

punktmolnsmatchningen under ett senare skede. Denna undersökning gjordes i 

instrumentförrådet i hus 45 på Högskolan i Gävle, genom att först ställa upp 

referensskannern Leica MS50 mitt i rummet och skanna hela utrymmet från den 
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positionen. Under denna skanning användes en upplösning på 0,02 m/3 m, samt 

0,002 m punktavstånd för skanning av platta signaler och sfärer. 

2.3 Databearbetning 

2.3.1 Bearbetning av data från referensskanning av räcke 

Data från Leica MS50 exporterades från stationen i .xml-format och importerades till 

Leica Cyclone, där brus och icke önskade returer rensades bort. Punktmolnen från de 

olika instrumenten jämfördes sedan i programvaran CloudCompare där centrum i de 

sfäriska signalerna från punktmolnen sattes som referenser för att kunna inrikta 

punktmolnet från handskannern mot referenspunktmolnet.  

2.3.2 Bearbetning av data från skanning av rum 

Direkt efter avslutad mätning visade obehandlade data i skärmen att punktmolnet var 

förvridet och inte knöt an vid den punkt som användes som start- och slutpunkt. Därför 

lästes referenspunktmolnet från MS50 in i Cyclone och användes för att 

koordinatbestämma signalerna. I handskannern fanns en funktion som identifierade 

platta signaler automatiskt, funktionen redovisade även ett RMS-värde (Root Mean 

Square) för inpassningen för varje signal. I handskannern angavs de koordinater som 

erhållits från Cyclone till signalerna. Därefter genomfördes en optimering av 

punktmolnet, där transformation utifrån de koordinatbestämda signalerna utfördes, 

vilket medförde att punktmolnet korrigerades. Den optimerade filen exporterades sedan 

till en .pts-fil som importerades till CloudCompare, där den behandlades genom att 

glesa ur punktmolnet från närmare 40 000 000 punkter till ca 2 000 000 punkter, för att 

göra det mer lättarbetat. Vidare importerades detta urglesade punktmoln till Cyclone där 

de sfäriska signalerna sedan modellerades och jämfördes med respektive sfär från Leica 

MS50. Koordinatskillnad mellan sfärernas centrum, mellan referens- och handskannat 

punktmoln, beräknades i Cyclone. Därutöver jämfördes olika ytor i rummet genom att 

ta olika segment från ett urval av ytor och undersöka hur mycket punktmolnet från 

handskannern skilde sig från referenspunkmolnet. Vid jämförelser av punktmoln i 

programvaran CloudCompare jämfördes inte punkter med längre inbördes avstånd än 

50 mm, för att undvika att irrelevanta punkter skulle jämföras.   
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3 Resultat 

3.1 Skanning av sfär  
Modellering av sfärerna från DPI-8 och MS50 gjordes i Leica Cyclone och deras 

respektive diameter presenteras i tabell 4, där också avståndet mellan sfärernas centrum 

mellan de två punktmolnen finns listade. Med DPI-8 visade de flesta sfärerna en storlek 

över 40 mm, och med Leica MS50 var de flesta under 40 mm. Modellering av sfärer 

utifrån Leica MS50 gav resultat på mellan 35 och 41 mm. 

Tabell 4. Skannade sfärer med storlek på respektive modellerad sfär. 

Sfär nr DPI-8 

diameter (mm) 

MS50 diameter 

(mm) 

Inbördes 

avstånd (mm) 

1 35 36 23 

2 42 38 17 

3 46 35 10 

4 49 41 17 

5 47 40 11 

6 42 36 40 

7 53 36 10 

8 45 38 35 

9 51 37 36 

3.2 Skanning av räcke 
Punktmolnet var i jämförelse med referenspunktmolnet deformerat och med flera brott 

efter de två första skanningarna, trots att det var optimerat efter inmätta signaler. Efter 

tredje försöket blev räcket förhållandevis rakt, men längdskillnaden mellan 

punktmolnen genererade av DPI-8 och MS50 blev ca 0,2 m. 

3.3 Skanning av rum 
Den automatiska signalinpassningen i DPI-8 lokaliserade centrum på de platta 

signalerna med en osäkerhet på upp till 26 mm innan manuell justering. Efter 

eliminering av inpassningar där signal och dess centrum matchats dåligt sjönk 

RMS-värdet till 4 mm. Punktmolnet genererat av DPI-8 hade en medelavvikelse från 

referenspunktmolnet på 18,5 mm, med en standardosäkerhet på 11,7 mm inpassat efter 
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de platta signalerna. I tabell 5–12 presenteras resultatet från ett urval av ytor som 

jämförts i CloudCompare. I figur 11 redovisas båda punkmolnen av ena halvan av 

rummet, tillsammans med en skala som visar vilka osäkerheter varje färg i figuren 

representerar. Figur 12 visar punktmolnet av ett fönster som skannats med DPI-8, med 

hög punkttäthet. Medelavvikelserna angivna i tabell 5–12 och figur 11 är absoluta pga. 

att programvaran CloudCompare inte redovisar avvikelser med sina tecken.  

Tabell 5. Mätosäkerhet för modellerad plan plåtyta. 

Dörryta Medelavvikelse (mm) Standardosäkerhet (mm) 

1 8,6 2,6 

2 8,7 2,4 

3 9,7 2,0 

4 8,9 1,7 

 

Tabell 6. Mätosäkerhet för målad gipsvägg. 

Vägg, målad gips Medelavvikelse (mm) Standardosäkerhet (mm) 

1 6,0 1,9 

2 6,5 2,0 

3 3,8 1,1 

4 10,5 1,5 

Tabell 7. Mätosäkerhet för skrovlig halvblank plast oregelbunden form. 

Instrumentlåda, ojämn yta Medelavvikelse (mm) Standardosäkerhet (mm) 

1 10,9 2,3 

2 14,9 3,7 

3 18,9 2,9 

4 22,5 4,9 
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Tabell 8. Mätosäkerhet för målat betonggolv. 

Betonggolv Medel (mm) Standardosäkerhet (mm) 

1 14,7 1,4 

2 31,8 1,3 

3 33,6 3,8 

4 17,8 2,7 

 
Tabell 9. Mätosäkerhet för cylindrisk metallbehållare. 

Cylinderformad 

metallbehållare 

Medel (mm) Standardosäkerhet (mm) 

1 20,6 9,6 

2 23,9 3,2 

3 20,1 1,9 

4 29,2 15,3 

 
Tabell 10. Mätosäkerhet för platta signaler. (Endast ytan, ej signalcentrum). 

Platt signal (A4) Medel (mm) Standardosäkerhet (mm) 

1 6,2 1,0 

2 1,6 0,7 

3 2,3 1,2 

4 2,8 2,9 

Tabell 11. Mätosäkerhet för plan, slät, blank bordsyta.  

Arbetsbänk/skrivbord Medel (mm) Standardosäkerhet (mm) 

1 14,8 6,2 

2 12,8 2,5 

3 15,6 10,8 

4 17,5 2,1 
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Tabell 12. Mätosäkerhet för oregelbundna föremål. 

 Medel (mm) Standardosäkerhet (mm) 

Ostrukturerad bunt stakläkt 22,2 17,0 

Fönsterkarm med foder  

1 

11,9 4,5 

2 12,2 4,3 

3 14,2 6,1 

4 20,7 14,4 

 
 

 

Figur 11. Skannat rum med avvikelser mellan punktmolnen från de båda instrumenten. 

 

Figur 12. Punkmoln av skannat fönster. 

(m) 
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4 Diskussion 

Utomhus, räcke 

Något som kan konstateras utifrån undersökningen är att DPI-8 inte lämpar sig för 

utomhusbruk, vilket även framgår av dess specifikationer (DotProducts, 2016). En 

anledning till dess tillkortakommanden utomhus är att den sänder ut och registrerar IR-

ljus, vilket det även finns mycket av i solens strålning. Detta orsakar störningar i 

instrumentet och medför att skannern tappar orienteringen. Utomhusskanningen i denna 

undersökning genomfördes i ett trädskuggat område i skymningen, för att undvika att 

IR-strålning från solen störde skanningen. Trots detta tappade ofta instrumentet 

orienteringen, vilket medförde att skanning antingen fick skannas om eller kompletteras 

med funktionen att återuppta tidigare skanning. Vid varje tillfälle som DPI-8 tappar 

orienteringen måste en uppvärmning av instrumentet på ca 30 s genomföras. Vid 

utomhusskanningen var känslan hela tiden att den var på gränsen att kunna genomföras, 

eftersom skanningen ofta avbröts. Minsta lilla yttre omständighet som adderades, t.ex. 

en vindpust, att operatören gick för nära objektet eller minsta ryck i operatörens 

svepande armrörelse, medförde att skannern tappade orienteringen och skanningen blev 

avbruten. 

En anledning till att avvikelserna på punktmolnen blev så stora är att handskannern 

behöver detaljerade ytor att orientera sig mot. Utan detaljer kan den inte orientera sig 

och därmed inte uppfatta var den är belägen i förhållande till skanningsobjektet. 

Metallräcket är inte detaljrikt nog för att en handskanner ska kunna orientera sig, trots 

att signaler för navigeringshjälp monterats med ganska tätt mellanrum, samt att 

detaljrikedomen ökades med svart/gul varningstejp. Detta ledde i sin tur till att skannern 

ofta förlorade orienteringen, något som förtydligar behovet av detaljrikedom. En 

frågeställning var huruvida DPI-8 klarar av att mäta långsträckta objekt utan att avvika 

från verkligheten, vilket konstateras att den inte gör. 
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Optimering 

Vid optimering av det handskannade punktmolnet transformeras det efter signalernas 

angivna koordinater, vilket kan ses som en nackdel i och med att instrumentet måste 

förlita sig på signaler inmätta med annat mätinstrument för att punktmolnet inte skall bli 

deformerat. Handskannern är således ett kompletterande instrument till t.ex. totalstation 

eller främst TLS, för att skanna ytor som är oåtkomliga med terrestra instrument.  

Skanning vinkerätt mot objekt 

Som figur 5 visar, skannades räcket snett uppifrån. Tillverkarens rekommendation är att 

skanning skall ske vinkelrätt mot objektet för att uppnå lägre mätosäkerhet. Dock 

fungerade inte vinkelrät skanning av räcket eftersom instrumentet ofta tappade 

orienteringen, troligtvis pga. att det inom siktfältet då fanns för få geometriska objekt 

för skannern att registrera. Ökades vinkeln så att både räcket och markytan kring räcket 

rymdes i skannerns siktfält tappades orienteringen inte alls i lika hög grad. Dock 

krävdes många försök innan hela räcket skannats, pga. att instrumentet tappade 

orienteringen vilket ledde till antingen att skanningen gjordes om från början eller att 

tidigare skanning kompletterades. Båda tillvägagångssätten medför att instrumentets 

sensorer måste värmas upp under ca 30 s, vilket kan göra skanningen långdragen om 

den inte kan genomföras i en sekvens. 

Felregistrering räcke 

Räcket bestod av två horisontella metallprofiler monterade i marken med pelare med c/c 

mått på ca 1600 mm. Mellan varje pelare monterades unika April-tags, vilka hade till 

syfte att dels öka mängden geometriska föremål för instrumentet att registrera, dels för 

att det skulle vara enklare för operatören att återuppta en avbruten skanning. Räckets 

detaljnivå ökades, som nämnts tidigare, med svart/gul varningstejp. När optimering av 

räckesskanning utförts och punktmolnet studerats i detalj, upptäcktes att punktmolnet 

innehöll felaktiga registreringar. Bl.a. uppstod problem i form av att en markpelare 

representerades dubbelt av två överlappande markstolpar. Här finns möjligtvis svaret på 

varför längden av de två skanningarna kunde skilja ca 200 mm i längd. När punktmolnet 

insamlat med handskannern studerades i vy rakt uppifrån åskådliggjordes nästa stora 

defekt, nämligen ett tvärt veck på räcket ungefär på mitten av sträckan. Vecket fanns 

inte på referenspunktmolnet. Ytterligare ett tydligt problem med räcket är att det lutade i 

förhållande med räcket i referenspunktmolnet, ca 45°. Dessa tre problem uppkom 
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troligtvis pga. den återupprepade formen på räcket, något som Henry et al. (2012) 

nämner som ett problem. Möjligen skulle problemet kunna minimeras genom att öka 

antalet April-tags drastiskt. Å andra sidan kommer fortfarande detaljlösa balkar att 

finnas mellan April-tags, dock med betydligt kortare avstånd mellan dem, vilket 

möjliggör att två April-tags alltid finns i siktfältet. Om minst två April-tags 

kontinuerligt finns i siktfältet borde inte det registrerade punktmolnet deformeras i lika 

hög grad som utan eller med endast en April-tag. 

Sfärer 

En av frågeställningarna var att undersöka om sfärer kunde användas som signaler för 

orientering. I instrumentets manual används platta signaler, vilka enkelt kan detekteras 

och koordinatsättas. I denna undersökning monterades sfäriska signaler i 

skanningsmiljöerna för att undersöka om de var användbara. Enligt undersökningen är 

DPI-8 kapabel att registrera sfäriska objekt, däremot finns ingen möjlighet att använda 

automatdetektering av sfäriska signaler i efterbearbetningen. I Cyclone gick 

40 mm-sfärerna att modellera ur punktmolnet, däremot var skillnaderna mellan 

sfärernas centrum för stora för att kunna användas. Resultatet visar även att DPI-8 inte 

är lämplig att skanna sfärer med 40 mm diameter, eftersom resultatet från 

modelleringen av dessa varierar mellan 35–53 mm. De använda sfärerna hade diametern 

40 mm. Sfärer med större diameter hade möjligtvis gett ett bättre resultat med mindre 

skillnad mellan respektive sfärs centrum. Även en sextums-sfär skannades, dock helt 

utan resultat. Detta berodde på sfärens glansiga yta, vilken inte kunde registreras alls. 

Avsikten var att använda de inom laserskanning vedertagna sextums-sfärerna för att 

kontrollera om dessa kunde bidra till mindre skillnader mellan punktmolnens respektive 

sfärer. I en framtida studie skulle liknande sfärer men med matt yta kunna testas. Om 

sfäriska signaler med en större diameter hade fungerat bättre skulle platta signaler och 

sfäriska signaler vara lämpliga att använda i kombination. De platta signalerna kan 

mätas in för att erhålla ett georefererat punktmoln och de sfäriska signalerna kan 

användas för att registrera ett handskannat punktmoln till t.ex. ett TLS-genererat 

punktmoln. Anledningen är att de sfäriska signalerna inte är beroende av infallsvinklar, 

utan kan registreras från alla riktningar. Att enkelt och snabbt kunna skanna objekt från 

olika håll är handskannerns styrka och i besvärliga situationer kan sfäriska signaler 

underlätta arbetat att knyta ihop punktmolnen.  
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Avstånd mellan punktmoln - ytor 

När tabell 5–12 och figur 11 studeras, ska det tas i beaktning att CloudCompare endast 

redovisar absoluta avvikelser, vilket innebär att alla avvikelser redovisas som positiva. 

Detta medför att systematiska fel ser ut att förekomma, vilket det förmodligen inte gör. I 

tabell 5, 6 och 10 redovisas att medelavvikelsen var förhållandevis låg jämfört med 

övriga ytor. Anmärkningsvärt är att just dessa ytor, d.v.s. väggen, dörren och signalerna 

som skannats rakt framifrån med DPI-8, hade lägst avvikelse. Det tycks därför som att 

det avgörande är att hålla instrumentet vinkelrät mot skanningsobjektet, samtidigt som 

den lägsta osäkerheten verkar erhållas från platta ytor snarare än buktiga. En anledning 

till att instrumentlådorna i tabell 7 fick så stor avvikelse mellan punktmolnen kan vara 

att om sådana ytor skannas både från sidorna och rakt framifrån så erhålls mer detaljer 

med handskannern än med multistationen, vilket leder till att det blir fler punkter där 

multistationen inte kommer åt att skanna. Detta i sin tur kan leda till att en yta på 

objektet från handskannern jämförs med en yta från referensskannern som inte 

representerar samma område på objektet, t.ex. handtaget på en instrumentlåda. Dock 

förmodas detta inte vara anledningen till den stora avvikelsen i detta fall, utan hela 

väggen med instrumentlådor tycks ha gett ett dåligt resultat. Anledningen till varför är 

oklar, eftersom distributionen av signaler i rummet tycktes vara tillräcklig för att 

inpassningen av punktmolnen skulle ske på ett tillräckligt noggrant sätt.  

Punkter som låg längre ifrån varandra än 50 mm användes inte i beräkningen, för att 

undvika att punkter från båda punktmolnen som inte representerade samma yta skulle 

jämföras med varandra. I jämförelsen mellan ytor på golvet är skillnaden mellan 14,7 

och 33,6 mm, detta stora intervall kan förklaras med att handskanningen av golvet 

registrerades periferiskt, d.v.s. endast gulmarkerad i skärmen, vilket betyder att 

resultatet har högre mätosäkerhet. Att golvet inte skannades vinkelrätt mot golvet är 

förmodligen anledningen till den högre distansskillnaden.  

Signaldetektering 

I DPI-8 användes den förinstallerade mjukvaran Phi.3D som kan detektera signaler i det 

skannade punktmolnet. Dessa signaler behöver vara koordinatbestämda för att kunna 

användas i registreringen, vilket betyder att skannerns typ av teknik är beroende av 

annat mätinstrument för att fungera väl. Eftersom instrumentet visat sig vara beroende 
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av andra mätinstrument är inte frågeställningen om öppet- respektive sluten slinga från 

Cole & Newman (2006), applicerbar i vår undersökning. Däremot torde signalernas 

placering och antal vara av större vikt eftersom punktmolnet korrigeras efter signalerna. 

Positivt är att signaldetekteringsfunktionen i instrumentet känner av samma enskilda 

signal från flera olika skanningsvinklar, vilket genererar fler överbestämningar och 

sänker osäkerheten. Programmet känner dessutom av om det är någon signal från en 

särskild vinkel som är dåligt registrerad, vilket innebär att användaren kan välja bort 

signalen från just den vinkeln för att sänka osäkerheten ytterligare. Eftersom skanningen 

av de platta signalerna gav låg osäkerhet i plan i förhållande till referensstationen, 

samtidigt som sfärernas avvikelse var stor (tabell 4 och tabell 10), är det tydligt att 

platta signaler är att föredra framför 40 mm sfärer vid skanning med DPI-8.  

Användarvänlighet 

DotProducts DPI-8 är en kraftfull och lättanvänd handskanner. Den inbyggda 

programvaran gör att arbetet med att koordinatsätta, transformera, panorera runt i och 

undersöka ett punktmoln kan göras direkt i den handburna enheten. Detta är en mycket 

stor fördel för instrumentet. Dock var det till stor nackdel för oss som utförde testet. I 

och med att programvaran fanns installerad i enheten och inte på någon dator, var våra 

möjligheter otillräckliga att prova tankar och idéer som dykt upp medan arbetet 

fortskred. Som vid användandet av många programvaror ökas förståelsen för hur den är 

uppbyggd och fungerar ju mer bekant operatören blir med den. Hade programvaran 

Phi.3D funnits på dator hade mer spontana tester kunna utförts, allteftersom kunskapen 

om skannern ökade. Som det i stället föll sig blev vi begränsade till att använda 

instrumentet under en knapp arbetsvecka och en helg.  

När det bestämdes att vi skulle utföra examensarbetet med handskannern var 

instrumentet ännu inte i produktion, vilket såg lovande ut för oss som skulle utföra 

testet. När det praktiska utförandet med skannern började närma sig, hade dock 

instrumentet börjat användas i SWECO:s verksamhet runt om i Sverige. Det hade varit 

intressant att korrigera punktmolnen utifrån signaler inmätta med olika metoder som 

t.ex. totalstation eller endast en laseravståndsmätare. Möjligen kan en handskanner och 

laseravståndsmätare utgöra en fullt duglig uppsättning av mätinstrument i situationer 

där en högre mätosäkerhet kan accepteras. Applikationer för sådana situationer skulle 

kunna vara t.ex. dokumentation av brottsplatser, dokumentation för skapande av enklare 
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skisser inom hantverksföretag samt platser där TLS har svårt att mäta in signaler som 

används under skanningen. 

Val av skanner i ett projekt kan beslutas efter att kravet på mätosäkerhet i projektet är 

känt. Instrumentet i denna studie ger operatören möjlighet att skanna föremål på ett 

snabbt och enkelt sätt, med mätosäkerhet varierande beroende på en mängd parametrar 

som t.ex. skanningmiljöns ljus, glans, yta, storlek, geometri och möjlighet för 

operatören att befinna sig på ett lämpligt avstånd från objektet. Förutom detta måste 

inmätta signaler användas, eftersom punkmolnet annars förvrids. Handhavandemässigt 

är instrumentet lätt att behärska, även för den oinvigde. Menyer är föredömligt enkla 

och instruktionerna till instrumentet lätta att förstå. Däremot kan troligtvis en operatör 

med större erfarenhet av instrumentet nå skanningsresultat med lägre mätosäkerhet, när 

lärdom av de många parametrar som styr mätosäkerheten kan planeras in, behärskas och 

tas i beaktning. Det sista att nämna om instrumentet är att DPI-8 är ett lättanvänt och 

användarvänligt instrument som i rätt skanningsmiljö är ett effektivt komplement till en 

TLS. 

Hälsingegårdar 

Högskolan i Gävle deltar i ett projekt som innebär att sju Hälsingegårdar skall skyddas 

och bevaras, eftersom de ligger på Unescos världsarvslista. En ”Hälsingegårdshörna” 

ska inrättas i högskolebiblioteket för att informera om projektet (Öhrbom, 2016). För att 

avbilda t.ex. snickarglädje eller andra detaljer och skapa ritningar av dessa kan 

DotProducts DPI-8 användas i projektet. I figur 13 visas resultatet av ett skannat 

fönster, vilket demonstrerar att handskanning skulle kunna appliceras i projektet. DPI-8 

kan användas för att skanna detaljer av byggnaderna som en TLS inte skulle komma åt.  
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