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Med detta examensarbete avslutar vi vår 3-åriga utbildning inom Lantmäteriteknik på 

Högskolan i Gävle. Vi vill först och främst tacka vår handledare Yuriy Reshetyuk, 

universitetslektor i geomatik, som har bistått med kunskap, tips och vägledning under 

arbetets gång. Vi vill även tacka Jonas Gunnarsson och Christian Alnerud från Leica 

Geosystems för att de tagit sig tid att svara på våra frågor samt vår examinator Stig-

Göran Mårtensson, universitetslektor, Tekn.dr. 

 

Sist men inte minst vill vi självklart tacka familj och vänner som stöttat oss under dessa 

tre år. 

 

 

 

 

 

______________________  ______________________ 

Shorash Abdi   Fredrik Stedt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

Sammanfattning 

I nuläget finns det ingen standard för utvärdering av mätosäkerheter för terrester 

laserskanner (TLS), detta trots att instrumentet funnits på marknaden och använts länge. 

Eftersom tillverkarens specifikationer inte alltid överensstämmer, är det viktigt att ha 

kunskap om hur bra instrumentet presterar. Ett flertal studier har under det senaste 

decenniet tillämpat olika metoder för att undersöka mätosäkerheten på olika TLS.  

 

Syftet med denna studie var att utvärdera och jämföra mätosäkerheterna mellan Leica 

ScanStation C10, som är en renodlad TLS, och Leica Nova MS50, som är en 

totalstation med skanningsfunktion, under två olika väderförhållanden. Osäkerheterna 

togs fram genom att använda ISO 17123-5:2012, som egentligen är en internationell 

standard för framtagande av totalstationers mätosäkerheter, för att undersöka om denna 

standard även kan appliceras på TLS. Undersökningen, som skedde utomhus vid 

Högskolan i Gävle, genomfördes genom att skanna signaler som ställts upp i en 

triangelformation från tre stationer. Vid skanning med TLS användes både sfär- och 

HDS-signaler medan MS50 endast skannade sfärer. Signalerna skannades in fyra gånger 

från varje instrumentuppställning. Mittpunktskoordinaterna på signalerna togs fram med 

programvaran Cyclone och därefter beräknades mätosäkerheterna med härledning från 

ISO-standarden. Resultatet på 3D-osäkerheten för C10 med HDS-signal och sfär blev 

2,9 mm respektive 3,5 mm vid soliga förhållanden samt 1,1 mm respektive 1,4 mm i 

molniga förhållanden. I MS50:s fall blev osäkerheten i sol 3,0 mm och 3,7 i moln. Den 

höga 3D-osäkerhet som MS50 påvisade under båda väderförhållandena berodde på hög 

osäkerhet i höjdled. Dessutom genomfördes en hypotesprövning i form av ett chi-två-

test på C10 som visade att den beräknade osäkerheten i plan och höjd inte avvek 

signifikant från tillverkarens specificerade osäkerhet vid användning av HDS-signaler i 

molnigt väder. Vidare konstaterades det genom ett F-test att det fanns en signifikant 

skillnad mellan C10 osäkerhet i plan och höjd vid användning av samma signaltyp 

under olika väderförhållanden medan. I MS50:s fall påvisades ingen signifikant skillnad 

alls. Av resultatet att döma, blev det en markant förbättring vid skanning under molniga 

förhållanden. Vår slutsats var att det går att tillämpa standarden som användes i denna 

studie för att beräkna mätosäkerheter på TLS och ISO bör överväga att använda samma 

standard för TLS som för totalstation.  



 

III 

Abstract 

Presently there is no standard for the evaluation of measurement uncertainties for 

terrestrial laser scanner (TLS) despite the fact that the instrument has been on the 

market and used for a long time. Since the manufacturer's specifications do not always 

correspond with reality, it is important to have knowledge about how well the 

instrument performs. Numerous studies over the past decade have applied different 

approaches to estimate the measurement uncertainties on various TLS.  

 

The purpose of this study was to evaluate and compare the measurement uncertainties 

of the TLS Leica ScanStation C10 with the multi station Leica Nova MS50 under two 

different weather conditions. The uncertainty was calculated using ISO 17123-5:2012, 

which is an international standard developed for acquiring measurement uncertainties of 

total stations, to investigate whether this standard could also be applicable for TLS. The 

survey, which took place outdoor at the University of Gävle, was carried out by 

scanning targets that were set up in a triangle formation from three stations. Both 

spheres and HDS-targets were scanned with the TLS while the MS50 only scanned 

spheres. The targets were scanned four times from each instrument setup. Cyclone was 

used to find the coordinates on the center of the targets which were used to calculate the 

uncertainties according to the ISO-standard. 

The results showed that the 3D-uncertainty of C10 with HDS-target and spheres were 

2.9 mm and 3.5 mm during sunny conditions and 1.1 mm and 1.4 mm during cloudy 

conditions, respectively. In the case of the MS50, the uncertainty was 3.0 mm during 

sunny and 3.7 mm during cloudy conditions. MS50 demonstrated a higher 3D-

uncertainty in both weather conditions due to high uncertainty in the vertical direction. 

In addition, a chi-two-test carried out on the TLS showed that the calculated uncertainty 

in plane and height did not significantly deviate from the manufacturer's specified 

uncertainty when using HDS-targets during cloudy conditions. Furthermore, it was 

found in the F-test that there was a significant difference in plane and height between 

two scans with the same instrument and target type in different weather conditions. 

MS50 did not show any significant difference at all. The results of this study showed 

that there will be a significantly lower uncertainty when scanning in cloudy conditions. 

Our conclusion is that it is possible to apply the standard to calculate the measurement 

uncertainties on TLS and ISO should consider using the same standard for TLS as the 

total station.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Terrester laserskanner (TLS) är ett geodetiskt instrument som under det senaste 

årtiondet börjat användas allt mer inom olika områden, t.ex. inom arkeologi och 

vid deformationskontroller. TLS kan, genom att mäta avstånd och vinklar, ge en 

3D-visualisering i form av ett punktmoln vars punkter är koordinatbestämda i tre 

dimensioner. Majoriteten av dagens TLS använder sig av puls- eller 

fasmätningsprincipen för att bestämma avstånd. 

 

Fram till nyligen fanns det endast renodlade TLS på marknaden, det vill säga 

instrument som endast var avsedda för skanning. År 2013 släppte dock Leica ett 

mätinstrument som i huvudsak är en totalstation men även har en skanningsteknik. 

Till skillnad från andra totalstationer som mäter ett fåtal punkter i sekunden, kan 

Leica Nova MS50 (multistationen) skanna upp till 1000 punkter/sekund. Detta är 

dock mycket sämre än de senaste renodlade TLS som uppnår hastigheter uppemot 

1 miljon punkter/sekund (Leica Geosystems, 2013a). 

 

I och med att det idag finns många typer av laserskannrar, är det svårt för 

användare att jämföra dessa med varandra och besluta sig för vilken som passar 

just deras behov (Kersten, Mechelke, Lindstaedt & Sternberg, 2009). De 

specifikationer som tillverkarna tagit fram går inte att jämföra med varandra då 

instrumenten oftast testas på olika sätt (Boehler, Bordas Vicent & Marbs, 2003; 

Reshetyuk, 2006). Dessutom anges inte alltid mätosäkerheten, vilket enligt Zogg 

(2008) är det som slutanvändaren är allra mest intresserad av. Anledningen till 

detta är att TLS, som enda geodetiska instrument, i nuläget saknar en ISO-

standard. Däremot finns ISO 17123-5:2012 som är en standard framtagen för 

kontroll av totalstationers mätosäkerheter. Dessutom har ett flertal studier 

genomförts där olika metoder har använts för att utreda mätosäkerheten hos TLS 

och dessa redovisas senare i studien. 
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1.2 Syfte 

Eftersom multistationen är ett så pass nytt instrument, har den inte prövats i någon 

tidigare studie. Syftet med detta examensarbete är därför att undersöka och 

jämföra multistationens mätosäkerhet mot en renodlad TLS Leica som 

ScanStation C10. Undersökningen skall genomföras i enlighet med ISO 17123-

5:2012 för att se om denna skulle kunna tillämpas som alternativ till de metoder 

som diskuteras längre ned. 

 

De frågor som besvaras i detta examensarbete är: 

 Kan ISO 17123-5:2012 tillämpas på TLS? 

 Hur stor är multistationens mätosäkerhet jämfört med TLS? 

 Avviker mätosäkerheten hos TLS från tillverkarens specifikationer? 

 Under vilka väderförhållanden uppnås de lägsta mätosäkerheterna? 

1.3 Tidigare studier 

Eftersom det ännu inte finns någon standard för hur en TLS ska testas, har det 

dykt upp ett antal metoder för att undersöka instrumentens 3D-osäkerhet. Några 

av de metoderna diskuteras nedan. Dessutom har Gottwald (2008) lagt fram ett 

bidrag till en framtida ISO-standard för testförfaranden och denna diskuteras 

avslutningsvis. 

 

Metoderna som har använts är på många sätt olika. Reshetyuk (2006) genomförde 

ett test och jämförde instrumenten Callidus 1.1, Leica HDS 2500 och Leica HDS 

3000 med varandra. Detta gjordes genom att först sätta ut och mäta in 47 signaler 

(24 självhäftande reflexsignaler och 23 svartvita signaler) med totalstationen 

Geodimeter 640M. Laserskannrarna ställdes upp och horisonterades över flera 

kända punkter och sedan utfördes ett flertal skanningar av signalerna med varje 

instrument. Koordinaterna på reflexsignalerna beräknades sedan ut i MATLAB 

medan de svartvita signalerna beräknades i programvaran Cyclone. Genom att 

utföra en Helmerttransformation, kunde koordinaterna beräknas till ett externt 

system som sedan jämfördes med de inmätta koordinaterna. Därigenom framkom 

det att Root Mean Square (RMS) för koordinaterna hamnade på 0,3, 1,6 och 2,9 
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mm för Leica HDS 2500, Leica HDS 3000 respektive Callidus 1.1. Dessa 

osäkerheter gäller dock endast för avstånd upp till 10 m.  

 

Även Kersten, Mechelke, Lindstaedt och Sternberg (2009) genomförde en 

liknande studie. Studien genomfördes inomhus genom att mäta in ett flertal 

referenspunkter utspridda över tre våningar, med totalstationen Leica TCRP 1201. 

Därefter genomfördes en nätutjämning för att erhålla en mycket låg osäkerhet i 

referensnätet (< 1 mm). Till skillnad från Reshetyuk (2006), använde Kersten et 

al. (2009) sfärer istället för svartvita signaler. I mars 2007 användes sfärer med en 

diameter på 145 mm och i oktober/december 2007 användes sfärer med diametern 

199 mm. Dessa placerades ut på referenspunkterna och för att få en bra geometri 

genomfördes skanningarna från fem positioner vars koordinater var kända. De 

instrumenten som användes var tre laserskannrar baserade på 

fasskillnadsprincipen (Faro LS 880, IMAGER 5006 och Leica HDS 6000) samt 

fyra pulsbaserade laserskannrar (Leica ScanStation 1, Leica ScanStation 2, 

Trimble GX, och RIEGL LMS-Z420i). Avstånden till sfärerna varierade från 1,5–

33,1 m. För att få koordinaterna på sfärernas centrum, genomfördes en så kallad 

registrering. Sedan genomgick dessa koordinater en transformation i enlighet med 

den tyska standarden VDI/VDE 2634 del 3. Resultatet visade att mätosäkerheten i 

de flesta fall var lägre än 3 mm, förutom för Faro LS880, Trimble GX och Riegl 

LMS-Z420i. Författarnas slutsats var att instrumenten fortfarande led av 

systematiska fel som kunde reduceras genom en kalibrering samt att standarder 

behövs för att användare enkelt ska kunna genomföra kalibreringar.  

 

Polo, Felicísimo, Villanueva och Martinez-del-Pozo (2012) har, likt Reshetyuk 

(2006), satt ut svartvita signaler. 28 signaler placerades ut på en ram med 

storleken 1,5 m x 1,5 m. Dessa skannades in inomhus med FARO Photon 80 som 

är en TLS baserad på fasskillnadsprincipen. Sammanlagt 120 skanningar 

genomfördes på 10 olika avstånd (2–70 m). Genom att utföra flera skanningar har 

de kunnat beräkna instrumentets repeterbarhet. För att hitta signalernas centrum, 

användes en automatisk signaligenkänningsmetod. Författarna kom fram till att 

osäkerheten låg på 1–5 mm och att den ökade med avståndet. De påpekar också 

att kontrasten mellan svart och vitt på signalerna som hade skrivits ut med hjälp 
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av en laserskrivare (enligt tillverkarens rekommendationer) kunde vara av dålig 

kvalitet vilket kunde ha negativ effekt på arbeten med TLS. 

 

Likt Kersten et al. (2009), skannade Pareja, Pablos och Oliva (2013) in tre sfärer 

som hade en diameter på 60 mm. En TLS baserad på fasskillnadsprincipen (Leica 

HDS 6200) samt två pulsbaserade TLS (Leica ScanStation C10 och Trimble 

GX3D) användes. Studien utfördes genom att ställa upp sfärerna ca 3–4 m och 

15–20 m runt instrumentuppställningarna i inomhus- respektive utomhusmiljö. 

Genom att genomföra fem skanningar i varje miljö, kunde instrumentens 

repeterbarhet kontrolleras. Eftersom den slutgiltiga osäkerheten ansågs bero på ett 

flertal andra osäkerheter samt korrektioner, togs mätosäkerheterna fram med 

riktlinjer och rekommendationer från GUM (2008) med en konfidensnivå på 95 

%. Resultatet blev en osäkerhet på 1,9–7,6 mm i x-led, 2,4–8,0 mm i y-led och 

0,4–3,0 mm i z-led för utomhusskanningar. Vid inomhusmätningarna hamnade 

osäkerheten i x- och y-led något bättre och i z-led låg den på 0,1–0,5 mm. En 

anledning till att osäkerheten var lägre i inomhusmiljö kan vara att avståndet 

mellan sfärerna och instrumenten var kortare. 

 

Pejić, Ogrizović, Božić, Milovanović och Marošan (2014) genomförde ett test 

med ISO 17123 som grundtanke. Testet, som genomfördes inomhus, gjordes med 

Leica HDS3000, som inte har en tvåaxlig kompensator, och en totalstation som 

placerades på pelare med kända koordinater. Sammanlagt 25 svartvita signaler 

fanns på väggen på ett avstånd mellan 1,2–11 m från instrumenten. För att 

utvärdera signalernas osäkerhet mättes de in med totalstationen från fem pelare. 

Signalerna skannades därefter in från tre av de fem pelarna p.g.a. för dålig 

infallsvinkel från de två andra och koordinatskillnaden mellan totalstationens och 

TLS:s resultat beräknades. Därefter beräknades 3D-osäkerheten på varje signal 

och resultatet av studien blev att differensen låg på –1,3–0,6 mm. Pejić et al. 

(2014) påpekar att detta förfarande ska anses vara ett enkelt testförfarande 

eftersom avstånden är så korta. Vidare nämner författarna att flacka infallsvinklar 

mot platta signaler bör undvikas. 

 

I och med att det finns många olika sätt att ta fram osäkerheten på, finns det ett 

behov av en standard. Gottwald (2008) har tagit fram ett flertal tillvägagångssätt 
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som skall vara enkla att utföra och som följer ISO:s princip vilket innebär att det, i 

likhet med andra ISO-standarder, finns ett enkelt testförfarande och ett 

fullständigt. Det enkla testförfarandet ger endast en uppskattning eftersom endast 

ett fåtal observationer görs, medan det fullständiga kan prövas statistiskt och 

innehåller många observationer.  I det fullständiga testförfarandet ställs sex sfärer 

ut på olika avstånd från laserskannern. En sfär ställs upp med en stor höjdskillnad 

gentemot instrumentet. Sfärernas position bestäms med en totalstation och 

därefter genomgår de skannade sfärernas koordinater en Helmerttransformation 

för att erhålla samma koordinatsystem som referensnätet. Skillnaden mellan 

referenskoordinaterna och de koordinater som beräknats efter skanning jämförs 

sedan och ger mätosäkerheten. Metoden liknar den som Kersten et al. (2009) samt 

Reshetyuk (2006) använde.  

 

2 Material och metod 
 

2.1 Utrustning 

Ett av instrumenten som användes i studien var multistationen Leica Nova MS50 

(serienummer: 367739), som köpts in av Högskolan i Gävle (se figur 1). En 

kalibrering genomfördes i april 2014 (se bilaga 5 för kalibreringsvärden). För att 

bestämma avstånd använder sig instrumentet av den nya tekniken Wave Form 

Digitizing (WFD) som i princip är en kombination av puls- och fasmätning 

(Wunderlich, Ohlmann–Lauber, Schäfer & Reidl, 2013). I tabell 1 redovisas ett 

antal av instrumentets specifikationer. 
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Figur 1: Multistationen Leica Nova MS50. 

 

Tabell 1: Ett urval av specifikationer för multistationen Leica MS50 (Leica 

Geosystems, 2013b). 

Laserklass 3R 

Laserpunktstorlek (vid 50 m) 8 x 20 mm 

Maximal skanningshastighet (avstånd) 1000 punkter/s (upp till 300 m) 

Brus vid maximal skanningshastighet 1,0 mm vid 50 m (Kodak gråkort 90 % 

reflektans) 

Avståndsosäkerhet (mot valfri yta) 2 mm ± 2 ppm 

Vinkelosäkerhet 0,3 mgon 

 

Det andra instrumentet (figur 2) som användes i studien var en Leica ScanStation 

C10 (serienummer: 1260841) som använder pulsmätningsprincipen vid mätning. 

Pulsmätningsprincipen bestämmer avstånd genom att mäta tiden det tar för 

laserpulsen att färdas till ett objekt och tillbaka. I tabell 2 visas en del av 

instrumentets specifikationer. 
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Figur 2: TLS:en Leica ScanStation C10. 

 

Tabell 2: Ett urval av relevanta specifikationer för TLS:en Leica ScanStation C10 

(Leica Geosystems, 2011a). 

Laserklass 3R 

Laserpunktstorlek (0–50 m) 4,5 mm (RWHH), 7 mm (Gauss) 

Räckvidd 300 m 

Maximal skanningshastighet ca 50 000 punkter/s 

Brus vid maximal skanningshastighet  2 mm 

Mätpunktskvalitet  2 mm standardosäkerhet 

Avståndsosäkerhet (enskild mätning) 4 mm 

Vinkelosäkerhet (enskild mätning) 3,8 mgon 

 

Övrig materiel som användes i denna studie var: 

 5 batterier 

 1 bärbar dator 

 3 HDS-signaler (152 mm diameter) med hållare  

 1 kabel för uppkoppling mot TLS 

 6 stativ 

 3 sfärer (152 mm diameter) med hållare  

 1 Sweman 80 barometer 

 6 trefötter 

 1 Digitron 2006T termometer 
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2.2 Genomförande 

Studien genomfördes på en öppen gräsyta den 24 april, 7 maj samt två 

kompletterande skanningar, ena den 13 maj och den andra den 14 maj, 2014. Tre 

stativ för signalerna ställdes upp i en triangelformation med ett avstånd på ca 45–

60 m mellan stativen och med olika höjder. Dessutom placerades tre stativ för 

instrumentuppställningarna ca 5–10 m ifrån signaluppställningarna (figur 3).  

 
Figur 3: Skiss över hur uppställning av signaler och stationer såg ut. 

 

Under tiden stativen placerades ut, acklimatiserades instrumenten till 

utomhustemperaturen. Generellt ligger acklimatiseringen för dessa instrument på 

ca 2 min/grad (Leica Geosystems, 2013c). Innan skanningen påbörjades mättes 

temperatur och tryck och dessa värden lades in i båda instrumenten för att 

atmosfäriska korrektioner skulle ske automatiskt. Vidare placerades alla trefötter 

på stativen och horisonterades. Den första skanningen genomfördes under soliga 

förhållanden med en temperatur på 10 ̊C och tryck på 1032 hPa medan den andra 

skanningen, som gjordes under molniga förhållanden, skedde med en temperatur 

på ca 5 ̊C och ett tryck på 1010 hPa. Under de kompletterande skanningarna var 

temperaturen 11 ̊C och trycket 1007 hPa samt 10 ̊C och 1007 hPa under soligt 

respektive molnigt väder. Upplösning i horisontal- och vertikalled ställdes in på 1 

mm på bägge instrumenten.  
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2.2.1 Skanning med TLS 

Instrumentet ställdes upp på den första stationen och kopplades därefter till 

programvaran Cyclone som hade installerats på en bärbar dator och som användes 

för att genomföra skanningarna. Vid den första skanningen med TLS användes 

först HDS-signaler och därefter sfärer. Anledningen till att båda signaltyperna 

användes var för att undersöka om osäkerheten påverkades beroende på signaltyp.   

För att kunna lokalisera signalerna togs ett flertal bilder och avståndet till varje 

signal mättes från alla uppställningarna. Sedan skannades de tre signalerna fyra 

gånger från varje stationsuppställning. HDS-signalerna skannades både genom att 

använda programvarufunktionen “Acquire Targets” och en vanlig skanning. Detta 

gjordes för att endast den innersta delen av signalen visades när “Acquire Targets” 

användes vilket illustreras i figur 4. 

 

 

Figur 4: Jämförelse mellan skanning mot HDS-signal med funktionen ”Acquire 

Targets” (t.v.) och vanlig skanning (t.h.). 

 

När HDS-signalerna hade skannats från alla stationsuppställningar, placerades 

sfärer ut på signaluppställningarna och signalerna skannades återigen in fyra 

gånger från varje stationsuppställning. Programvarufunktionen användes dock inte 

eftersom sfärerna inte placerades korrekt (figur 5). Samma tillvägagångssätt 

användes under det andra skanningstillfället. Ytterligare två skanningar 

genomfördes enbart mot HDS-signaler under både soliga och molniga 

förhållanden. Detta gjordes dels på grund av oroväckande hög osäkerhet i plan 

under soliga förhållanden samt för att skanningar mot HDS-signaler inte 
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genomfördes under molniga förhållanden vid den andra skanningen på grund av 

tidsbrist. 

 
Figur 5: Felaktigt placerad sfär (högst upp i bilden) vid användning av 

programvarufunktionen ”Acquire Targets”. 

2.2.2 Skanning med multistation 

När alla skanningar med TLS hade slutförts, ställdes multistationen upp på den 

första stationen. Likt i TLS fall, skannades sfärerna in fyra gånger och när 

inskanningen från den första stationen var slutförd, flyttades instrumentet till nästa 

station och sfärerna skannades återigen fyra gånger. Detsamma skedde när 

instrumentet flyttades till den tredje stationen. Anledningen till att endast sfärer 

användes vid skanning med multistationen var för att tidigare skanningar av HDS-

signaler visade sig vara oanvändbara eftersom multistationen inte registrerade 

intensiteten på samma sätt som TLS (figur 6). Detta medförde svårigheter med att 

hitta mittpunkten på signalerna. Samma tillvägagångssätt användes under det 

andra skanningstillfället. 
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Figur 6: Inskanning av HDS-signal med multistationen som resulterade i en 

annorlunda intensitet än skanningar genomförda med TLS. 

2.3 Databearbetning och beräkning 

Hela jobbfilen exporterades från multistationen till den bärbara datorn. Eftersom 

det av okänd anledning inte gick att importera den exporterade jobbfilen direkt till 

Cyclone, exporterades jobbet in till ett nytt punktmolnsdokument i programvaran 

Geo. Programvaran skapade i sin tur en XML-fil som sedan kunde importeras till 

Cyclone. Eftersom skanningarna med TLS genomfördes i Cyclone, krävdes ingen 

importering. När exporteringen hade slutförts kunde mittpunkterna för de HDS-

signaler som skannats in med TLS tas fram genom att skapa en HDS-signal i 

samma programvara. I vissa fall behövde dock mittpunkterna korrigeras manuellt, 

vilket berodde på dålig kvalitet på signalerna vilket syns i figur 7. 

 

Figur 7: HDS-signal i dåligt skick (t.v.). De inringade områdena i bilden t.h. visar 

skadorna på signalen. 
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Sfärernas mittpunkter togs fram genom att skapa sfärsignaler i punktmolnen. 

Samtliga mittpunkter kontrollerades för att upptäcka eventuella grova fel samt fel 

i koordinatsystemen.  

2.3.1 Beräkning av osäkerhet i plan 
 

Vidare antecknades samtliga mittpunkters koordinater i en mall, skapad i Excel, 

som tagits fram med härledningar från ISO 17123-5:2012 som redovisas nedan. 

För att ta fram osäkerheterna i plan beräknades först de horisontella längderna 

med avståndsformeln (1.1). 

𝑙𝑖,𝑗,𝑘 = √(𝑥𝑖,𝑗−1,𝑘− 𝑥𝑖,𝑗+1,𝑘)2 +  (𝑦𝑖,𝑗−1,𝑘− 𝑦𝑖,𝑗+1,𝑘)2   

𝑖 = 1,2,3  𝑗 = 1,2,3   𝑘 = 1,2,3,4 (1.1) 

Där parametrarna 𝑖 står för instrumentuppställning, 𝑗 för signalpunkt och 𝑘 för 

skanningsomgång och 𝑥 samt 𝑦 är de observerade koordinaterna. Om 𝑗 − 1 = 0 

eller 𝑗 + 1 = 4, skall de sättas till 3 respektive 1.  

 

Därefter beräknades medelavståndet för varje längd enligt ekvation (1.2) 

𝐿𝐽 =  
1

12
 ∑ ∑ 𝑙𝑖,𝑗,𝑘

4
𝑘=1

3
𝑖=1   𝑗 = 1,2,3 (1.2) 

 

Därpå skapades en matematisk modell av triangeluppställningen enligt ekvation 

(1.3), där 𝑀1, M2 och M3 avser signalerna. 

𝑀1 (𝑋1, 𝑌1) = (0,0) 

𝑀2 (𝑋2, 𝑌2) = (𝐿3, 0) (1.3) 

𝑀3 (𝑋3, 𝑌3) = [
−(𝐿1

2)+𝐿2
2+𝐿3

2  

2𝐿3
, √𝐿2

2 −  [
−(𝐿1

2)+𝐿2
2+𝐿3

2  

2𝐿3
]

2

]  

 

Med ekvation (1.4) beräknades koordinaterna för den matematiska modellens 

masscentrum. 

(𝑋𝑔, 𝑌𝑔) = (
∑ 𝑋𝑗

3
𝑗=1

3
,

∑ 𝑌𝑗
3
𝑗=1

3
) (1.4) 

 

Vidare med ekvation (1.5) beräknades koordinaterna på varje 

instrumentuppställnings masscentrum. 

(𝑥𝑔.𝑖, 𝑦𝑔,𝑖) =  (
∑ ∑ 𝑥𝑖,𝑗,𝑘

4
𝑘=1

3
𝑖=1

12
,

∑ ∑ 𝑦𝑖,𝑗,𝑘
4
𝑘=1

3
𝑖=1

12
)     𝑖 = 1,2,3 (1.5) 
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Genom att använda ekvation (1.6), förflyttades koordinaterna för att sammanfalla 

med den matematiska modellens masscentrum.  

𝑋𝑡,𝑖,𝑗,𝑘 =  𝑋𝑗 + (𝑥𝑔,𝑖 − 𝑋𝑔,𝑖)  

𝑌𝑡,𝑖,𝑗,𝑘 = 𝑌𝑗 + (𝑦𝑔,𝑖 − 𝑌𝑔,𝑖) 

 𝑖 = 1,2,3 , 𝑗 = 1,2,3 ,   𝑘 = 1,2,3,4 (1.6) 

 

För att minimera koordinaternas residualer roterades den matematiska modellen 

runt masscentrum och rotationsvinkeln beräknades med ekvation (1.7).  

𝜃𝑖,𝑘 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝑞𝑖,𝑘

𝑝𝑖,𝑘
)   𝑖 = 1,2,3, 𝑘 = 1,2,3,4  

där 

𝑞𝑖,𝑘 =
∑ ((𝑋𝑡,𝑖,𝑗,𝑘−𝑥𝑔,𝑖)×(𝑦,𝑖,𝑗,𝑘−𝑦𝑔,𝑖)−(𝑌𝑡,𝑖,𝑗,𝑘−𝑦𝑔,𝑖)×(𝑥,𝑖,𝑗,𝑘−𝑥𝑔,𝑖))3

𝑗=1

∑ ((𝑋𝑡,𝑖,𝑗,𝑘−𝑥𝑔,𝑖)
2

+(𝑌𝑡,𝑖,𝑗,𝑘−𝑦𝑔,𝑖)
2

)3
𝑗=1

 (1.7) 

𝑝𝑖,𝑘 =
∑ ((𝑋𝑡,𝑖,𝑗,𝑘−𝑥𝑔,𝑖)×(𝑥,𝑖,𝑗,𝑘−𝑥𝑔,𝑖)+(𝑌𝑡,𝑖,𝑗,𝑘−𝑦𝑔,𝑖)×(𝑦,𝑖,𝑗,𝑘−𝑦𝑔,𝑖))3

𝑗=1

∑ ((𝑋𝑡,𝑖,𝑗,𝑘−𝑥𝑔,𝑖)
2

+(𝑌𝑡,𝑖,𝑗,𝑘−𝑦𝑔,𝑖)
2

)3
𝑗=1

  

 

De nya koordinaterna efter att rotationen genomförts beräknades med 

ekvationerna (1.8) 

𝑋𝑚,,𝑖,𝑗,𝑘 =  𝑥𝑔,𝑖 + cos 𝜃𝑖,𝑘 × (𝑋𝑡,𝑖,𝑗,𝑘 − 𝑥𝑔,𝑖) − sin 𝜃𝑖,𝑘 × (𝑌𝑡,𝑖,𝑗,𝑘 − 𝑦𝑔,𝑖)           

𝑌𝑚,,𝑖,𝑗,𝑘 =  𝑦𝑔,𝑖 + 𝑠𝑖𝑛 𝜃𝑖,𝑘 × (𝑋𝑡,𝑖,𝑗,𝑘 − 𝑥𝑔,𝑖) + 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑖,𝑘 × (𝑌𝑡,𝑖,𝑗,𝑘 − 𝑦𝑔,𝑖) (1.8) 

𝑖 = 1,2,3 , 𝑗 = 1,2,3 , 𝑘 = 1,2,3,4                 

 

Residualerna för koordinaterna beräknades genom att subtrahera koordinaterna 

från ekvation (1.8) från de observerade koordinaterna. Därefter beräknades 

summan av residualerna enligt ekvation (1.9).  

∑ 𝑟𝑥𝑦
2 = ∑ ∑ ∑ (𝑟𝑥,𝑖,𝑗,𝑘

2 + 𝑟𝑦,𝑖,𝑗,𝑘
2 )4

𝑘=1
3
𝑗=1

3
𝑖=1  (1.9) 

 

För att beräkna frihetsgraderna subtraherades alla okända parametrar m (12 

rotationsparametrar, 6 masscentrumpunkter och 3 längder) från antalet 

observerade x- och y-värden n (72). Slutligen beräknades standardosäkerheten 

med hjälp av ekvation (1.10). 

𝑠𝑋𝑌 = √
∑ 𝑟𝑥𝑦

2

𝑛−𝑚
 (1.10) 
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2.3.2 Beräkning av osäkerhet i höjd 
 

Nästa steg i ordningen var att fram z-osäkerheten. Först beräknades 

höjdskillnaderna mellan signal 1 och de två andra signalerna enligt ekvation 

(1.11). 

𝑑𝑧,𝑖,𝑗,𝑘 = 𝑧𝑖,𝑗,𝑘 − 𝑧𝑖,1,𝑘 𝑖 = 1,2,3 𝑗 = 2,3 𝑘 = 1,2,3,4 (1.11) 

 

Därefter beräknades medelvärdet av höjdskillnaderna på signal 2 och 3 enligt 

ekvation (1.12). 

𝑎𝑧 𝑗 =  
1

12
∑ ∑ 𝑑𝑧,𝑖,𝑗,𝑘 𝑗 = 2,34

𝑘=1
3
𝑖=1             (1.12) 

             

Residualerna beräknades sedan enligt ekvation (1.13) genom att subtrahera 

medelvärdena från höjdskillnaderna. 

𝑟𝑧,𝑖,𝑗,𝑘 = 𝑑𝑧,𝑖,𝑗,𝑘 − 𝑎𝑧,𝑗 𝑖 = 1,2,3, 𝑗 = 2,3, 𝑘 = 1,2,3,4 (1.13) 

 

Summan av residualerna beräknades och därefter osäkerheten med hjälp av 

ekvation (1.14). 

𝑠𝑧 = √
∑ 𝑟𝑧

2

𝑛−𝑚
 (1.14) 

 

När osäkerheterna i plan och höjd var framtagna beräknades den sammanlagda 

osäkerheten (3D-osäkerheten) enligt ekvation (1.15). 

𝑠𝑋𝑌𝑍 = √(𝑠𝑋𝑌)2 + (𝑠𝑍)2 (1.15) 

 

2.3.3 Hypotesprövning 
 

För att se om de beräknade standardosäkerheterna (𝑠𝑋𝑌 och 𝑠𝑍) var signifikant 

skilda från tillverkarens angivna osäkerhet (𝜎𝑋𝑌 och 𝜎𝑍), genomfördes en 

enkelsidig hypotesprövning i enlighet med ISO 17123-5:2012 med ett chi-två-test 

(𝜒2) på konfidensnivån 95 % (𝛼 = 0,05) i både plan och höjd enligt ekvation 

(1.17). Eftersom tillverkaren angav en 3D-osäkerhet (�̃�) krävdes en beräkning 

enligt ekvation (1.16) för att få osäkerheterna i varje led. 

�̃�

√3
= 𝜎(𝑥) = 𝜎(𝑦) = 𝜎(𝑧)                 (1.16) 
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Med frihetsgraderna 𝜎lika med 51 i plan och 22 i höjd uppfylls nollhypotesen 𝐻0 

om:  

𝑠𝑋𝑌 ≤ 𝜎𝑋𝑌 × √
𝜒1−𝛼

2 (𝑣𝑋𝑌)

𝑣𝑋𝑌
= σ𝑋𝑌 × √

33,92

22
= σ𝑋𝑌 × √

33,92

22
= σ𝑋𝑌 × 1,16   

 (1.17) 

𝑠𝑍 ≤ 𝜎𝑍 × √
𝜒1−𝛼

2 (𝑣𝑍)

𝑣𝑍
= 𝜎𝑍 × √

33,92

22
= 𝜎𝑍 × 1,24   

 

Stämmer de för TLS framtagna osäkerheterna överens med tillverkarens 

specifikationer skall nollhypotesen (𝐻0) accepteras, annars skall den förkastas och 

den alternativa hypotesen (𝐻1) antas.  

 

Dessutom genomfördes ett dubbelsidigt F-test på konfidensnivån 97,5 % (𝛼 =

0,05), också i enlighet med ISO 17123-5:2012, för att se om osäkerheten från två 

skanningar som genomfördes under olika förhållanden (𝑠 och �̃�) skiljde sig 

signifikant ifrån varandra. Samma antal frihetsgrader som i ekvationerna (1.17) 

användes. För att klara nollhypotesen måste villkoren i ekvation (1.18) uppfyllas. 

1

𝐹
1−

𝛼
2

(𝑣𝑋𝑌,𝑣𝑋𝑌,)
≤

𝑠2

�̃�2 ≤ 𝐹1−
𝛼

2
(𝑣𝑋𝑌, 𝑣𝑋𝑌)  

1

𝐹
1−

𝛼
2

(𝑣𝑍,𝑣𝑍)
≤

𝑠2

�̃�2 ≤ 𝐹1−
𝛼

2
(𝑣𝑍, 𝑣𝑍)                 (1.18) 

där 𝐹1−
𝛼

2

(𝑣𝑋𝑌, 𝑣𝑋𝑌) = 1,74 och 𝐹1−
𝛼

2

(𝑣𝑍, 𝑣𝑍) = 2,36   

 

3 Resultat  
 

Mätosäkerheten från skanningarna beräknades enligt ovan och resultatet redovisas 

i tabell 3 och 4 nedan. Tabell 3 visar resultaten från skanningarna under soliga 

förhållanden där MS50 fick den lägsta osäkerheten i plan (𝑠𝑋𝑌) medan C10 fick 

lägre osäkerhet i höjd (𝑠𝑍) med användning av både sfär och HDS-signal. De 

framtagna 3D-osäkerheterna (𝑠𝑋𝑌𝑍) för instrumenten var snarlika och låg omkring 

3 mm vid uteslutning av C10 (HDS). 
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Tabell 3: Osäkerheterna i plan, höjd samt 3D-osäkerheterna för skanningar 

genomförda under soliga förhållanden. 

Instrument 𝒔𝑿𝒀(𝒎𝒎) 𝒔𝒁(𝒎𝒎) 𝒔𝑿𝒀𝒁(𝒎𝒎) 

C10 (sfär) 2,5 2,4 3,5 

C10 (HDS) 9,2 0,9 9,2 

C10 (HDS)* 2,3 1,8 2,9 

MS50 (sfär) 1,1 2,8 3,0 

*: Kompletterande skanning. 

 

Eftersom den första skanningen av HDS-signaler resulterade i en onormalt hög 

osäkerhet i plan, genomfördes en ny skanning under samma väderförhållanden 

vilket resulterade i en drastisk minskning av osäkerheten. Vid alla jämförelser och 

hypotesprövningar är det resultatet från denna skanning som används. För tabell 

4, där resultaten från skanningarna genomförda under molniga förhållanden 

presenteras, blev osäkerheten lägre jämfört med skanningen som gjordes under 

soliga förhållanden. De båda instrumenten gav snarlika osäkerheter i plan men i 

höjd skiljde det 2,6 mm mellan C10 och MS50 när sfärer användes. Dessutom 

gjordes en jämförelse mellan instrumentens mätosäkerheter vilket redovisas i 

tabell 5.  

 

Tabell 4: Osäkerheterna i plan, höjd samt 3D-osäkerheterna för skanningar 

genomförda under molniga förhållanden. 

Instrument 𝒔𝑿𝒀(𝒎𝒎) 𝒔𝒁(𝒎𝒎) 𝒔𝑿𝒀𝒁(𝒎𝒎) 

C10 (sfär) 1,0 1,0 1,4 

C10 (HDS)* 1,0 0,5 1,1 

MS50 (sfär) 1,0 3,6 3,7 

*: Kompletterande skanning. 
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Tabell 5: Jämförelse mellan instrumentens osäkerheter under olika 

väderförhållanden. 

Soligt – molnigt ∆𝒔𝑿𝒀(𝒎𝒎) ∆𝒔𝒁(𝒎𝒎) ∆𝒔𝑿𝒀𝒁(𝒎𝒎) 

MS50 mot MS50 0,1 –0,8 –0,7 

MS50 mot C10 (sfär) 0,1 1,8 1,6 

MS50 mot C10 (HDS) 0,1 2,3 1,9 

C10 (sfär) mot C10 (sfär) 1,5 1,4 2,1 

C10 (HDS) mot C10 (HDS) 1,3 1,3 1,8 

C10 (sfär) mot C10 (HDS) 1,5 0 2,1 

 

Resultatet från chi-två-testet, som kan ses i tabell 6, visar om de beräknade 

osäkerheterna i plan och höjd för TLS stämmer överens med tillverkarens 

specificerade osäkerhet på 2 mm (𝐻0) eller inte (𝐻1). Detta värde gäller dock 

endast för HDS-signaler men i denna studie användes samma värde även för 

sfärer. Dessutom är det en 3D-osäkerhet och en utbrytning har skett för att få 

osäkerheten i plan och höjd. Tillverkaren har inte specificerat någon sådan 

osäkerhet för multistationen och därför utfördes inget chi-två-test på detta 

instrument. Vidare visar F-testet, som redovisas i tabell 7, om osäkerheterna från 

två oberoende skanningar skiljer sig signifikant ifrån varandra (𝐻1) eller inte 

(𝐻0). Fullständiga hypotesprövningar återfinns i bilaga 4. 

 

Tabell 6: Chi-två-test utförd på TLS. Bockarna anger om nollhypotesen (𝐻0) eller 

den alternativa hypotesen (𝐻1) har uppfyllts. 

Plan Höjd 

C10 𝑯𝟎 𝑯𝟏 𝑯𝟎 𝑯𝟏 

HDS (soligt)  √  √ 

HDS (molnigt) √  √  

Sfärer (soligt)  √  √ 

Sfärer (molnigt) √  √  
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Tabell 7: F-test utförd på båda instrumenten. Bockarna anger om nollhypotesen 

(𝐻0) eller den alternativa hypotesen (𝐻1) har uppfyllts. 

Plan Höjd 

C10 𝑯𝟎 𝑯𝟏 𝑯𝟎 𝑯𝟏 

HDS (soligt och 

molnigt) 

 √  √ 

Sfär (soligt och 

molnigt) 

 √  √ 

Sfär mot HDS (soligt) √  √  

Sfär mot HDS 

(molnigt) 

√   √ 

MS50     

Sfär (soligt och 

molnigt) 

√  √  

 

4 Diskussion 
 

Vid jämförelse av våra resultat med tidigare studier visar att de osäkerheter som 

tagits fram ligger på ungefär samma nivå. De skillnader som uppstår beror 

möjligtvis på att Reshetyuk (2006), Kersten et al. (2009), Polo (2012) och Pejic 

(2014) utförde sina studier på kortare avstånd. Dessutom har alla studier förutom 

Pareja (2013) genomfört sina undersökningar inomhus vilket lett till att yttre 

faktorer såsom solljus inte påverkat resultaten. Hur testförfarandet är uppbyggt 

påverkar självklart också resultatet. Det testförfarande som vi använde lämpade 

sig väl för TLS eftersom testet inte tog allt för lång tid och var relativt enkel att 

utföra. Dock bör förfarandet kompletteras i framtida studier genom att ställa upp 

signalerna på kända punkter vars osäkerheter är så låga som möjligt. Genom att 

ställa upp signalerna på kända koordinater kan det beräknade värdet jämföras med 

det ”sanna” värdet. 

 

Vid skanning med TLS användes HDS-signaler samt sfärer eftersom den 

sistnämnda signaltypen rekommenderas av Gottwald (2008). Dock användes 

endast sfärer vid skanning med multistationen eftersom HDS-signalernas 
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mittpunkter inte kunde lokaliseras. Gissningsvis registrerar inte multistationen 

samma intensitet på HDS-signaler som TLS eftersom multistationen är avsedd att 

etableras på ett traditionellt sätt innan skanningar genomförs. 

 

Resultatet visar att signaltypen i de flesta fall inte har någon större påverkan på 

den slutliga osäkerheten. 3D-osäkerheten vid den första TLS-skanningen blev 

onormalt hög med HDS-signaler medan sfärerna resulterade i en osäkerhet på 3,5 

mm och multistationens osäkerhet hamnade på 3 mm, vilket överensstämmer med 

den osäkerhet Polo et al. (2012) fick vid ungefär samma avstånd. Eftersom HDS-

signalens osäkerhet i plan ansågs vara för hög, genomfördes en ny TLS-skanning 

under soliga förhållanden för att kontrollera om samma resultat skulle upprepas 

eller om det möjligtvis kunde bero på den mänskliga faktorn, då mittpunkterna i 

vissa fall korrigerades manuellt p.g.a. dålig kvalitet på signalerna. En annan 

anledning kan vara det brus som uppstod vid skanning med TLS vilket kan ha 

påverkat inpassningen av mittpunkten. 3D-osäkerheten från den kompletterande 

skanningen uppgick till 2,9 mm, vilket tyder på att ett fel begåtts under den första 

skanningen. 

 

Resultatet från den andra skanningen mot sfärer visar att 3D-osäkerheten för TLS 

är hälften så hög vid molniga förhållanden jämfört med soliga förhållanden medan 

multistationen uppnår snarlika osäkerheter oavsett väderförhållande. Dock är 

multistationens 3D-osäkerhet under molniga förhållanden betydligt högre än den 

för TLS. Dessutom är multistationens osäkerhet i höjd avsevärt högre än den i 

plan oavsett väderförhållande. Vad detta kan bero på är för oss oklart. En faktor 

till att högre osäkerhet som uppstår vid soligt väder med TLS kan vara solens 

reflektion mot signalerna eller att instrumentet inte skyddades mot solljuset under 

skanningarna (Riera Wilson, 2009;Leica Geosystems, 2011b).  

 

Hypotesprövningarna, som gjordes på osäkerheterna i både plan och höjd, visar i 

chi-två-testet att osäkerheten för TLS inte skiljer sig signifikant från tillverkarens 

specificerade osäkerhet vid användning av sfärer och HDS-signaler i molnigt 

väder. Dock uppstår en signifikant skillnad vid användning av sfärer i soligt 

förhållande. Detta kan, som tidigare nämnts, bero på solens påverkan på 

instrumentet och signalerna samt det faktum att vi har antagit att samma 
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specificerade osäkerhet gäller vid användning av sfärer.  Detta påstående får även 

stöd av att nollhypotesen inte förkastades för den skanning som genomfördes 

under molniga förhållanden. I F-testets fall blir resultatet att de skanningar som 

genomfördes under olika förhållanden med TLS skiljer sig signifikant ifrån 

varandra. Även i detta fall är anledningen troligtvis solens påverkan på signalerna. 

Multistationens mätosäkerheter visar att ingen signifikant skillnad uppstår under 

olika väderförhållanden. Detta kan dels bero på att multistationen skannar i lägre 

hastighet, vilket torde minska osäkerheten, samt att den använder den nya 

tekniken WFD. Viktigt att nämna är att 3D-osäkerheten beror på många faktorer, 

bl.a. avståndsosäkerheten, vinkelosäkerheten samt algoritmernas osäkerheter vid 

inpassning av signalerna (Kersten et al., 2009).  

 

Vi anser att fler liknande undersökningar bör genomföras både inomhus och 

utomhus med instrument från olika tillverkare och på kortare samt längre avstånd 

(upp till instrumentets maximala räckvidd) för att se hur mätosäkerheten påverkas. 

Eftersom inpassning av signaler genomförs med algoritmer, bör ytterligare studier 

genomföras med samma tillvägagångssätt men med andra instrument- och 

programvarutillverkare för att se om någon större skillnad uppstår. 
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5 Slutsats och rekommendation 
 

Vår slutsats av denna studie är att ISO 17123-5:2012 mycket väl kan tillämpas vid 

kontroll av mätosäkerheter för TLS. Vidare konstaterades det att skanning i 

molnigt väder ger bättre resultat än vid soligt väder. Dessutom kan multistationen 

mycket väl användas som en skanner, även om det tar längre tid att skanna 

jämfört med en TLS.  

 

Andra iakttagelser från studien är: 

 Multistationen och TLS har snarlika 3D-osäkerheter i soliga 

väderförhållanden medan en större skillnad uppstår i molniga 

förhållanden. 

 HDS-signaler bör ej användas vid användning av multistationen.    

 Hypotesprövningen visar att tillverkarens specifikationer inte alltid 

överensstämmer med framtagna värden. Detta beror förmodligen på att 

tillverkaren har beräknat osäkerheten på ett annorlunda sätt och i en mer 

kontrollerad miljö. 

 

Vi rekommenderar att ISO överväger att använda samma standard för beräkning 

av laserskannrars mätosäkerheter. Om detta tillvägagångssätt används, förenklas 

kontrollen av mätosäkerheten för användaren. Dessutom blir jämförelsen mellan 

olika instrument mycket enklare om tillverkarna använder samma standard. 
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Bilaga 1 – Framtagna koordinater fra n skanning 1 
 

Koordinater på HDS-signalers mittpunkter från skanning 1 (C10). 

Sekvens 
Station 

i 

Signal 

j 

Omgång 

k 
x y z 

1 1  1 1  5,825 –4,401 –0,208 

2   2 
 

–32,402 36,657 0,158 

3   3   16,405 45,071 0,609 

4   1 2  5,825 –4,401 –0,208 

5   2 
 

–32,404 36,655 0,160 

6   3   16,404 45,072 0,610 

7 
 

1 3  5,826 –4,401 –0,208 

8   2 
 

–32,405 36,654 0,161 

9   3   16,403 45,072 0,610 

10   1 4  5,825 –4,402 –0,208 

11   2 
 

–32,402 36,656 0,160 

12   3   16,407 45,070 0,609 

              

13  2 1 1  –11,885 55,570 –0,130 

14   2 
 

6,873 2,702 0,239 

15   3   –41,257 14,382 0,688 

16   1 2  –11,884 55,570 –0,130 

17   2 
 

6,873 2,702 0,239 

18   3   –41,257 14,383 0,688 

19 
 

1 3  –11,883 55,570 –0,131 

20   2 
 

6,872 2,702 0,239 

21   3   –41,257 14,383 0,688 

22   1 4  –11,883 55,570 –0,130 

23   2 
 

6,873 2,702 0,239 

24   3   –41,256 14,382 0,688 

              

25 3  1 1  –26,678 34,076 –0,867 

26   2 
 

29,164 39,407 –0,498 

27   3   6,131 –4,435 –0,049 

28   1 2  –26,677 34,077 –0,868 

29   2 
 

29,165 39,406 –0,500 

30   3   6,131 –4,435 –0,049 

31 
 

1 3  –26,676 34,078 –0,868 

32   2 
 

29,165 39,406 –0,499 

33   3   6,131 –4,435 –0,049 

34   1 4  –26,676 34,077 –0,868 

35   2 
 

29,165 39,406 –0,500 

36   3   6,131 –4,435 –0,049 
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Koordinater på sfärers mittpunkter från skanning 1 (C10). 

Sekvens 
Station 

i 

Signal 

j 

Omgång 

k 
x y z 

1 1 1 1 5,820 –4,400 –0,234 

2 
 

2 
 

–32,402 36,658 0,133 

3 
 

3 
 

16,403 45,070 0,594 

4 
 

1 2 5,820 –4,401 –0,234 

5 
 

2 
 

–32,402 36,657 0,133 

6 
 

3 
 

16,404 45,068 0,583 

7 
 

1 3 5,820 –4,400 –0,234 

8 
 

2 
 

–32,401 36,658 0,133 

9 
 

3 
 

16,404 45,068 0,582 

10 
 

1 4 5,820 –4,400 –0,235 

11 
 

2 
 

–32,402 36,658 0,134 

12 
 

3 
 

16,404 45,068 0,583 

       
13 2 1 1 –11,878 55,568 –0,159 

14 
 

2 
 

6,874 2,700 0,212 

15 
 

3 
 

–41,254 14,384 0,661 

16 
 

1 2 –11,879 55,568 –0,157 

17 
 

2 
 

6,873 2,701 0,212 

18 
 

3 
 

–41,255 14,384 0,661 

19 
 

1 3 –11,881 55,567 –0,158 

20 
 

2 
 

6,873 2,700 0,212 

21 
 

3 
 

–41,255 14,384 0,662 

22 
 

1 4 –11,878 55,567 –0,158 

23 
 

2 
 

6,873 2,700 0,212 

24 
 

3 
 

–41,254 14,384 0,661 

       
25 3 1 1 –26,674 34,073 –0,894 

26 
 

2 
 

29,164 39,407 –0,528 

27 
 

3 
 

6,130 –4,434 –0,076 

28 
 

1 2 –26,675 34,073 –0,895 

29 
 

2 
 

29,164 39,407 –0,528 

30 
 

3 
 

6,130 –4,434 –0,076 

31 
 

1 3 –26,674 34,073 –0,894 

32 
 

2 
 

29,164 39,407 –0,528 

33 
 

3 
 

6,130 –4,433 –0,076 

34 
 

1 4 –26,674 34,073 –0,894 

35 
 

2 
 

29,163 39,407 –0,527 

36 
 

3 
 

6,130 –4,433 –0,076 
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Koordinater på sfärers mittpunkter från skanning 1 (MS50). 

Sekvens 
Station 

i 

Signal 

j 

Omgång 

k 
x y z 

1  1 1 1  3,971 6,121 –0,180 

2   2 
 

– 34,253 –34,931 0,191 

3   3   –46,123 13,149 0,642 

4   1 2  3,971 6,121 –0,180 

5   2 
 

–34,253 –34,931 0,191 

6   3   –46,123 13,149 0,642 

7 
 

1 3  3,971 6,120 –0,180 

8   2 
 

–34,254 –34,930 0,191 

9   3   –46,122 13,150 0,642 

10   1 4  3,971 6,120 –0,180 

11   2 
 

–34,254 –34,930 0,191 

12   3   –46,123 13,150 0,642 

              

13 2  1 1  40,980 –39,363 –0,098 

14   2 
 

–4,178 –6,089 0,266 

15   3   42,227 11,205 0,720 

16   1 2  40,979 –39,364 –0,098 

17   2 
 

–4,178 –6,089 0,267 

18   3   42,227 11,205 0,720 

19   1 3  40,979 –39,364 –0,097 

20   2 
 

–4,178 –6,089 0,266 

21   3   42,227 11,205 0,720 

22   1 4  40,979 –39,364 –0,098 

23   2 
 

–4,178 –6,089 0,266 

24   3   42,227 11,205 0,720 

              

25  3 1 1  –32,082 –29,038 –0,837 

26   2 
 

–41,388 26,277 –0,469 

27   3   3,985 6,430 –0,021 

28   1 2  –32,082 –29,038 –0,837 

29   2 
 

–41,388 26,277 –0,469 

30   3   3,985 6,430 –0,021 

31 
 

1 3  –32,082 –29,039 –0,836 

32   2 
 

–41,388 26,277 –0,469 

33   3   3,985 6,430 –0,021 

34   1 4  –32,082 –29,039 –0,836 

35   2 
 

–41,388 26,277 –0,469 

36   3   3,985 6,430 –0,021 
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Bilaga 2 – Framtagna koordinater fra n skanning 2 
 

Koordinater på sfärers mittpunkter från skanning 2 (C10). 

Sekvens 
Station 

i 

Signal 

j 

Omgång 

k 
x y z 

1  1 1 1  5,874 –3,632 –0,094 

2   2 
 

–31,414 43,843 0,066 

3   3   18,019 50,755 0,450 

4   1 2  5,874 –3,632 –0,094 

5   2 
 

–31,414 43,842 0,066 

6   3   18,017 50,755 0,450 

7 
 

1 3  5,874 –3,632 –0,094 

8   2 
 

–31,416 43,841 0,068 

9   3   18,016 50,755 0,451 

10   1 4  5,873 –3,632 –0,094 

11   2 
 

–31,416 43,841 0,069 

12   3   18,015 50,755 0,452 

              

13 2  1 1  –51,374 31,229 –0,087 

14   2 
 

3,524 6,119 0,077 

15   3   –37,246 –22,679 0,460 

16   1 2  –51,374 31,229 –0,087 

17   2 
 

3,524 6,119 0,077 

18   3   –37,246 –22,678 0,460 

19 
 

1 3  –51,375 31,229 –0,086 

20   2 
 

3,524 6,119 0,077 

21   3   –37,247 –22,679 0,460 

22   1 4  –51,374 31,228 –0,086 

23   2 
 

3,524 6,119 0,077 

24   3   –37,247 –22,679 0,461 

              

25 3  1 1  –22,993 –43,945 –0,767 

26   2 
 

–50,078 10,007 –0,603 

27   3   –0,257 6,934 –0,220 

28   1 2  –22,992 –43,945 –0,766 

29   2 
 

–50,078 10,006 –0,603 

30   3   –0,258 6,934 –0,220 

31 
 

1 3  –22,993 –43,945 –0,766 

32   2 
 

–50,077 10,007 –0,603 

33   3   –0,257 6,934 –0,220 

34   1 4  –22,993 –43,945 –0,766 

35   2 
 

–50,077 10,007 –0,603 

36   3   –0,257 6,934 –0,220 
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Koordinater på sfärers mittpunkter från skanning 2 (MS50). 

Sekvens 
Station 

i 

Signal 

j 

Omgång 

k 
x y z 

1  1 1 1  –6,896 –0,345 –0,040 

2   2 
 

50,752 –18,257 0,127 

3   3   13,982 –52,012 0,512 

4   1 2  –6,896 –0,344 –0,039 

5   2 
 

50,751 –18,257 0,128 

6   3   13,981 –52,012 0,512 

7   1 3  –6,896 –0,344 –0,039 

8   2 
 

50,751 –18,258 0,128 

9   3   13,981 –52,012 0,512 

10   1 4  –6,896 –0,344 –0,039 

11   2 
 

50,751 –18,258 0,128 

12   3   13,982 –52,012 0,513 

              

13  2 1 1  –33,011 50,246 –0,027 

14   2 
 

5,807 4,015 0,132 

15   3   –43,372 –4,509 0,519 

16   1 2  –33,012 50,246 –0,028 

17   2 
 

5,808 4,015 0,132 

18   3   –43,372 –4,509 0,519 

19 
 

1 3  –33,012 50,246 –0,027 

20   2 
 

5,808 4,015 0,132 

21   3   –43,372 –4,509 0,519 

22   1 4  –33,012 50,246 –0,028 

23   2 
 

5,808 4,015 0,132 

24   3   –43,372 –4,509 0,519 

              

25  3 1 1  –39,623 –29,829 –0,709 

26   2 
 

–40,940 30,524 –0,545 

27   3   2,743 6,373 –0,165 

28   1 2  –39,623 –29,829 –0,709 

29   2 
 

–40,940 30,524 –0,545 

30   3   2,743 6,373 –0,165 

31 
 

1 3  –39,623 –29,829 –0,709 

32   2 
 

–40,940 30,524 –0,545 

33   3   2,743 6,373 –0,165 

34   1 4  –39,623 –29,829 –0,709 

35   2 
 

–40,940 30,524 –0,545 

36   3   2,743 6,373 –0,165 
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Bilaga 3 – Kompletterande skanningar 
 

Koordinater på HDS-signalernas mittpunkter i soligt väder (C10). 

Sekvens 
Station 

i 

Signal 

j 

Omgång 

k 
x y z 

1 1  1 1  –1,795 –7,386 –0,295 

2   2 
 

25,120 45,316 –0,023 

3   3   49,419 1,403 0,441 

4   1 2  –1,795 –7,386 –0,295 

5   2 
 

25,122 45,316 –0,022 

6   3   49,418 1,402 0,441 

7 
 

1 3  –1,795 –7,386 –0,294 

8   2 
 

25,123 45,315 –0,022 

9   3   49,419 1,403 0,440 

10   1 4  –1,795 –7,386 –0,295 

11   2 
 

25,120 45,316 –0,023 

12   3   49,418 1,403 0,442 

              

13 2  1 1  –57,272 –13,317 –0,160 

14   2 
 

–1,368 6,086 0,117 

15   3   –14,231 –42,426 0,579 

16   1 2  –57,271 –13,318 –0,160 

17   2 
 

–1,369 6,086 0,117 

18   3   –14,230 –42,426 0,579 

19 
 

1 3  –57,271 –13,318 –0,160 

20   2 
 

–1,368 6,086 0,117 

21   3   –14,231 –42,426 0,579 

22   1 4  –57,272 –13,317 –0,160 

23   2 
 

–1,369 6,086 0,117 

24   3   –14,231 –42,426 0,579 

              

25  3 1 1  45,334 –5,482 –0,850 

26   2 
 

6,313 –49,965 –0,577 

27   3   –6,468 –1,432 –0,113 

28   1 2  45,334 –5,481 –0,851 

29   2 
 

6,313 –49,965 –0,577 

30   3   –6,467 –1,433 –0,113 

31 
 

1 3  45,335 –5,482 –0,851 

32   2 
 

6,312 –49,965 –0,578 

33   3   –6,467 –1,432 –0,113 

34   1 4  45,334 –5,480 –0,851 

35   2 
 

6,315 –49,965 –0,577 

36   3   –6,467 –1,433 –0,113 
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Koordinater på HDS-signalernas mittpunkter i molnigt väder (C10). 

Sekvens 
Station 

i 

Signal 

j 

Omgång 

k 
x y z 

1  1 1 1  –0,146 –9,362 –0,059 

2   2 
 

13,154 49,325 0,190 

3   3   50,546 17,156 0,442 

4   1 2  –0,146 –9,362 –0,059 

5   2 
 

13,153 49,325 0,190 

6   3   50,545 17,156 0,443 

7 
 

1 3  –0,146 –9,363 –0,059 

8   2 
 

13,153 49,326 0,190 

9   3   50,545 17,156 0,443 

10   1 4  –0,146 –9,362 –0,059 

11   2 
 

13,153 49,326 0,190 

12   3   50,546 17,156 0,443 

              

13  2 1 1  56,869 –21,500 –0,082 

14   2 
 

–1,876 –8,467 0,168 

15   3   30,123 29,069 0,421 

16   1  2 56,869 –21,500 –0,082 

17   2 
 

–1,876 –8,466 0,168 

18   3   30,123 29,069 0,421 

19 
 

1  3 56,869 –21,500 –0,082 

20   2 
 

–1,876 –8,466 0,168 

21   3   30,123 29,069 0,421 

22   1  4 56,870 –21,500 –0,081 

23   2 
 

–1,876 –8,467 0,168 

24   3   30,123 29,070 0,421 

              

25  3 1  1  –49,678 11,274 –0,641 

26   2 
 

–3,661 50,042 –0,392 

27   3   6,741 1,828 –0,140 

28   1  2 –49,679 11,273 –0,641 

29   2 
 

–3,662 50,042 –0,392 

30   3   6,742 1,828 –0,140 

31 
 

1  3 –49,678 11,274 –0,641 

32   2 
 

–3,661 50,042 –0,392 

33   3   6,742 1,828 –0,140 

34   1  4 –49,679 11,273 –0,641 

35   2 
 

–3,661 50,042 –0,392 

36   3   6,741 1,828 –0,140 
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Bilaga 4 – Hypotespro vning  
 

Chi-två-test. Det beräknade värdet måste vara lika med eller ligga under det 

tillåtna värdet för att nollhypotesen skall anses vara uppfylld. 

 

C10 sfär (soligt) Plan Höjd 

Beräknat värde 2,52 2,38 

Tillåtet värde 1,89 1,43 

C10 HDS* (soligt) Plan Höjd 

Beräknat värde 2,28 1,83 

Tillåtet värde 1,89 1,43 

C10 sfär (molnigt) Plan Höjd 

Beräknat värde 0,94 1,04 

Tillåtet värde 1,89 1,43 

C10 HDS* (molnigt) Plan Höjd 

Beräknat värde 1,01 0,5 

Tillåtet värde 1,89 1,43 

 

F-test. Det beräknade värdet måste ligga inom Min-Max för att nollhypotesen 

skall anses vara uppfylld. 

 

Plan Höjd 

Tillfälle Min Beräknad Max Min Beräknad Max 

C10 sfär (soligt 

mot molnigt) 

0,57 7,28 1,74 0,42 5,24 2,36 

C10 HDS* (soligt 

mot molnigt) 

0,57 5,07 1,74 0,42 13,19 2,36 

C10 sfär mot 

HDS* (soligt) 

0,57 1,22 1,74 0,42 1,69 2,36 

C10 sfär mot 

HDS* (molnigt) 

0,57 0,85 1,74 0,42 4,27 2,36 

MS50 (soligt mot 

molnigt) 

0,57 1,35 1,74 0,42 0,60 2,36 
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Bilaga 5 – Kalibreringsva rden fo r MS50 
 

Olika feltyper som korrigerats genom kalibrering i april 2014 av instrumentet. 

 

Feltyp Gammalt värde  

(mgon) 

Nytt värde 

(mgon) 

Kompensatorindexfel (l) 0,0001 0,0008 

Kompensatorindexfel (t) – 0,0024 – 0,0030 

Kikaraxelavvikelse (a) – 0,0000 – 0,0005 

Siktlinjeavvikelse – 0,0010 – 0,0003 

Vertikalindexavvikelse (i) 0,0014 0,0007 

ATR Hz nollpunktsfel 0,0019 0,0026 

ATR V nollpunktsfel 0,0008 0,0008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


