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Sammanfattning 

Det är välkänt att högreflekterande ytor är svåra att skanna med ett bra resultat. Detta är 

ett särskilt stort problem vid användning av detaljskannrar, eftersom de ofta används för 

att digitalisera objekt av metall eller andra material med hög reflektans. Konsekvensen 

blir att osäkerhet och avvikelser i skanningsresultatet ökar, eller att skanningen inte ger 

något resultat alls. Därför är det viktigt att känna till hur stor inverkan ytor med hög 

reflektans har på skanningen. Målsättningen med detta examensarbete har varit att 

undersöka hur avvikelsen varierar vid skanning av högreflekterande ytor. Genom att 

veta mer om hur olika osäkerhetskällor inverkar vid skanning med ett specifikt 

instrument, blir det lättare att välja rätt instrument och att använda rätt arbetsmetod. 

Studien har gjorts genom skanning och probning av objekt med olika form och 

reflekterande egenskaper. Den handhållna linjeskannern Romer Absolute Arm med 

integrerad skanner har använts till all skanning och mätning. Analysen av mätdatat har 

gjorts i Polyworks som är den rekommenderade programvaran för skannern.  

Resultatet från studien visar att skanning av högreflekterande ytor ger ett sämre resultat 

än skanning av ytor med lägre reflektans. Resultatet kan dock förbättras genom att 

användaren lär sig använda skannern på rätt sätt och tar hänsyn till ytans karaktär och 

skannerns inställningar. Slutsatsen är att den handhållna skannern är ett flexibelt och 

användarvänligt instrument, men att det behövs träning för att användaren ska kunna 

utnyttja dess fulla potential. 
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Abstract 

Laser scanning is known not to give good results with highly reflective surfaces. The 

issue is particularly visible when scanning with a close-range laser scanner, as the 

instrument is often used to digitalize objects of polished metal or other highly reflective 

material. In this case, it causes a significant increase of uncertainties and deviations. In 

some cases, it is not even possible to get data to work with. It is thus important to know 

how high reflectivity influences the results of laser scanning. The aim of this work was 

to investigate how deviations vary when scanning highly reflective surfaces. By 

knowing more about how influential different sources of uncertainties are on the use of 

a particular instrument, it is easier to decide on the right instrument and the right 

method for a particular project. 

The study was conducted by scanning and probing objects of different forms and 

reflectivities. The handheld line scanner Romer Absolute Arm with integrated scanner 

was used for scanning and probing. The data analysis was operated in Polyworks, which 

is the recommended software for the scanner. 

The results from the study show that scanning highly reflective surfaces gives poorer 

results than scanning surfaces with low reflectivity. However, the results can be 

improved by learning to use the scanner appropriately, and take into account the surface 

characteristics and the scanner’s settings. The conclusion is that the handheld scanner is 

a flexible and user-friendly instrument, but needs training and experience to be used at 

its full potential. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

 Olika instrument för 3D-dokumentation – En kort översikt 

Laserskanning har länge använts för att skapa 3D-modeller i små och stora utföranden. 

Processen att med laser eller ljus mäta in formen av ett objekt och återge denna som 

mätpunkter i ett tredimensionellt koordinatsystem, används idag inom allt fler 

branscher. En snabb teknisk utveckling har lett till en omfattande specialisering av de 

olika instrumenten. Allt fler produkter kommer ut på marknaden, med förfinad optik 

och elektronik. Idag används flygburna och bilburna laserskannrar för att skapa digitala 

3D-modeller av terräng. Tekniken används till bland annat naturinventeringar, 

batymetriska karteringar och katastrofövervakning. Vid digitalisering av byggnader, 

stadsmiljöer och industrilokaler används den terrestra laserskannern, anpassad för 

skanning inom några hundratals meter. 

Vid digitalisering av mindre objekt används detaljskannern. Den är avsedd för att 

användas på nära håll och kan skanna med mycket högre upplösning och lägre 

osäkerhet än de terrestra, bil- och flygburna instrumenten. Vissa detaljskannrar kan 

digitalisera detaljer finare än ett mänskligt hårstrå. Under de senaste åren har de börjat 

användas även i arbetsprocesser där felmarginalen är väldigt liten, som 

brottsutredningar, tandteknik, kirurgi och kontrollmätning av industridetaljer under 

pågående produktion.  

Detaljskannern finns i många olika utföranden beroende på vad den ska användas till. 

Den kan exempelvis vara antingen stationär eller flyttbar. Man brukar också skilja 

mellan instrument med koordinatmätning och skanning. Det finns detaljskannrar som är 

utrustade med båda möjligheterna. Med koordinatmätmaskin digitaliseras objektet med 

en handenhet utrustad med en probe (sond). Genom att ytan av objektet berörs med 

proben, digitaliseras ytan punktvis. Skanning kan användas utan att ytan behöver 

vidröras. Den skannar genom att en laserstråle projiceras mot objektet, reflekteras från 

dess yta och samlas upp av instrumentets CCD-sensor (Charged Coupled Device). 

Skanningen är mer praktiskt och går snabbare, men ger i gengäld en något högre 

osäkerhet än koordinatmätning. Vid användning av kommersiella skannrar håller 

koordinatmätning åtminstone en storleksordning lägre osäkerhet än skanning (Feng, Liu 

& Xi, 2001 och Dupuis & Kuhlmann, 2014).  

En detaljskanner kan projicera laserljuset mot ytan på olika sätt, med olika 

skanningsmönster. Det kan bland annat projiceras mot ytan som rutnät eller fyra 

korsande linjer. En vanlig metod är att laserstrålen bryts i linjeform. En sådan 

detaljskanner kan ibland kallas linjeskanner. 
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 Linjeskannern – En definition 

Med anledning av den snabba utvecklingen av instrumenten, kan det vara svårt att hitta 

en terminologi som används av majoriteten skanneranvändare. På engelska används 

begreppen line scanner, linear scanner, triangulation-based laser line scanner, laser 

scanning system, laser 3D-scanner och line stripe-based range scanner för att beskriva 

samma instrument. Alla namnen syftar alltså på den trianguleringsbaserade 

detaljskannern som kan skanna ett mindre objekt på ett kort avstånd genom att 

digitalisera det med laserljus projicerat i linjeform. Att hitta en vedertagen svensk 

benämning är ännu svårare, eftersom många väljer att använda en engelsk benämning 

om instrumenten. I vårt examensarbete har vi valt att använda oss av namnet 

linjeskanner, som är en direktöversättning av engelskans ”line scanner”. Det svenska 

ordet linjeskanner används även för flygburen laser med roterande speglar samt vissa 

instrument för 2D-skanning, men det är alltså inte dessa som åsyftas här. 

Linjeskannern bestämmer de inskannade punkternas koordinater med 

trianguleringsteknik (Bitelli, Simone, Girardi & Lantieri, 2012). Det fungerar som 

avståndsbestämningen i stereoskopi eller fotogrammetri och innebär att punkternas 

position beräknas med triangulering. Vid skanning av en hel yta kan positionerna för ett 

mycket stort antal punkter beräknas inom några sekunder. Vid flygburen, bilburen och 

terrester laserskanning beräknas avståndet till objektet istället med fasskillnads- eller 

löptidsmetoden. 

Figur 1. Handenhet för handhållen linjeskanner. Illustration med stöd av Dupuis & 

Kuhlmann (2014) 
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Laserkällan sänder ut en fokuserad laserstråle som bryts i linjeoptiken inuti skannern. 

Laserstrålen lämnar instrumentet som ett laserplan. I vårt fall är detaljskannern en 

linjeskanner, vilket innebär att laserstrålen projiceras som en linje på objektets yta. När 

laserstrålen träffar ytan reflekteras den diffust, dvs. i en mängd olika riktningar. En del 

reflekterade laserstrålar kommer att fara iväg åt ”fel” håll och gå förlorade, men oftast 

kommer en tillräcklig mängd laserstrålar att reflekteras i riktning mot skannerns 

mottagare som fokuserar laserstrålen. Linjen projiceras sedan mot CCD-sensorn i 

skannerns kamera där linjen avbildas som en profil. De projicerade punkterna i linjen 

registreras av sensorn som celler med bildkoordinater. Koordinaterna för punkterna på 

den skannade ytan ges av bildkoordinaterna för punkterna varje profil, baslinjen, samt 

optiska parametrar hos kameran och linjeoptiken (Kraus, 2007). Man skulle kunna säga 

att projektionen mot CCD-sensorn visar vad kameran ”ser” under skanningen (figur 1 

och 2). 

När skannern flyttas i skanningsriktningen, skannas en ny profil för varje linje. Efter ett 

avslutat svep läggs profilerna samman till ett fullständigt punktmoln. En linjeskanner 

digitaliserar alltså inte en yta punkt för punkt; den digitaliserar ytan linje för linje i takt 

med att lasern förflyttas över objektet. Varje linje byggs upp av en stor mängd punkter. 

Hur många punkter som finns i varje linje beror först och främst på vilken punkttäthet 

(upplösning) som används, dvs. vilket avstånd som finns mellan punkterna. 

Punktavståndet ställs in före skanning och avser skanning på ett bestämt 

Figur 2. Några parametrar för handhållen linjeskanner. Till vänster front-vy. Till höger sido-vy. 

Illustration med stöd av Feng, Liu & Xi, (2001).   
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skanningsavstånd. Om avståndet är högre ökar punktavståndet, vilket ger en lägre 

upplösning. Antalet punkter påverkas även av den projicerade linjens skanningsvidd och 

avståndet mellan varje linje.  

Om linjeskannern är stationär kan den önskade skanningshastigheten justeras inför 

skanning. Skanningsenheten drivs då mekaniskt. Om linjeskannern istället är handhållen 

ges avståndet mellan varje profil av hur snabbt användaren väljer att föra lasern under 

pågående skanning. En snabb handrörelse ökar avståndet mellan profilerna, vilket ger 

en lägre punkttäthet i rörelsens riktning. En långsam rörelse ökar punkttätheten. Vilken 

hastighet som är lämpligast får användaren lära sig genom att helt enkelt prova sig fram.  

1.2. Tidigare studier 

Mian, Mannan & Al-Ahmari (2014) utförde en studie där skanningsresultatet från två 

likadana stål-objekt jämfördes; det ena med polerad yta och det andra med en slipad yta.  

Som referens användes modeller inmätta med koordinatmätmaskin. De observerade att 

punktmolnet var 30 % mindre och standardavvikelsen 68 % större för polerade ytor än 

för matta ytor. Samma studie visade även att det omgivande ljuset reflekterades mot 

polerade ytor och genererade upp till 10,5 % av bruset. Enligt Mian et al. (2014) beror 

reflektansen hos ett objekt på dess ytstruktur. Hur ljuset reflekteras beror dock på mer 

än bara ytans reflektans. Även ytans geometri spelar stor roll för resultatet och ett 

föremål med kraftig krökning ger ofta ett sämre resultat än en slät yta. Den omfattande 

studien visar att orienteringen av lasern, både horisontell och vertikal, påverkar 

kvaliteten av punktmolnet när det gäller osäkerhet, brus och antal laserreturer. 

Författarna förklarar att om mottagarens orientering mot ytan är samma som 

reflektionsvinkeln, kan man komma runt problemet med blanka ytor eller åtminstone få 

ett mer fullständigt punktmoln. Resultatet förbättrades ytterligare när skanningen 

utfördes från flera olika vinklar. 

Det kan diskuteras om det är värt besväret att ständigt göra nya analyser om osäkerhet 

Molina & Martin-de-las-Heras (2015) belyser detta med sin studie av laserskannerns 

användning i brottsutredningar, med inriktning på tandavgjutningar och bitmärken. På 

detta område var linjeskannern sällan använd då studien gjordes, eftersom det gjorts så 

få undersökningar på osäkerhet vid skanningar med instrumentet. Därför fanns heller 

inget förslag på gränsvärde. I studien föreslås att den erhållna mätosäkerheten kan 

användas som tolerans vid liknande mätsituationer i framtiden. Även i denna studie 

användes en koordinatmätmaskin för att skapa en referensmodell som 

skanningsresultatet kunde jämföras mot. 

Dupuis & Kuhlmann (2014) gjorde också en studie med fokus på hur ytstrukturen 

påverkar osäkerheten i skanningsresultatet. De undersökte även andra osäkerhetskällors 

inverkan på resultatet, bland annat reflektans, ljusstyrka, uppvärmningstid och 

exponeringstid. De menar att avståndsmätningens kvalitet påverkas starkt av dessa 
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faktorer. Studien visar att exponeringstiden bör justeras med avseende på ytans 

reflektans och ljusstyrka.  

Att yttre ljuskällor kan ställa till problem under skanning var känt av Cuesta, Rico, 

Fernández, Blanco & Valiño (2009) som utförde sina tester i mörker för att minimera 

brus och osäkerhet. De fann även att grövre ytstrukturer – i detta fall metallytor som 

utsatts för olika vanliga bearbetningar – gav ett bättre resultat än ytor med hög 

reflektans. Deras slutsats var att blanka ytor inte är lämpliga att skanna.  

I en studie av Palousek et al. (2015) gjordes en serie tester där den blanka ytan 

sprayades med titanoxid eller krita, utspädd med snabbtorkande alkohol. Påläggningen 

utfördes med en vanlig hushålls-sprayflaska och en airbrush-spray, av flera olika 

personer. Resultatets tjocklek och spridning varierade beroende på vilken person som 

utförde ytbeläggningen. Det fanns även en skillnad mellan ytbeläggningar med titanoxid 

och krita.  I testerna gav sprayning med krita ett lager som var ca 10 gånger tjockare än 

motsvarande beläggning med titanoxid. 

1.3.  Mätosäkerhet vid skanning 

  Slumpmässiga fel och systematiska effekter 

Möjligheterna för vad som kan åstadkommas med digitalisering begränsas av hur 

felaktig den resulterande skanningen är. En viss osäkerhet erhålls alltid under 

digitaliseringsprocessen och alla resultat från en skanningsprocess avviker något från 

objektets sanna form. Under skanningsprocessen får man ett mycket stort antal 

mätpunkter. Deras högsta koncentration kan ses som en representativ yta av det fysiska 

föremålet. Standardosäkerheten visar hur stor spridning avvikelser från denna yta har 

och ger en indikation på hur stort bruset är (Mian et al., 2014). Om standardosäkerheten 

är liten, ökar sannolikheten för att punkterna befinner sig i närheten av den 

representativa ytan (Vukašinovic, Bracun, Možina & Duhovnik, 2012). 

Standardosäkerheten är svår att förutse och omöjlig att kalibrera för. Det bästa 

tillvägagångssättet är att så långt det är möjligt utesluta de osäkerhetskällor som orsakar 

hög osäkerhet.  

Systematiska effekter är avvikelser från det förväntade värdet som är återkommande 

och konsekventa (figur 3). Ofta beror de på en längdmätning som är för lång eller för 

kort och ger en förskjutning av skanningsresultatet i förhållande till den faktiska ytan. 

De förorsakas av t.ex. felaktiga inställningar eller brister hos instrumentet, eller 

reflektions-egenskaperna hos ytan som skannas. En del typer av ytor är kända för att 

orsaka systematiska effekter i skanningsresultatet, som vissa färger eller strukturer. Om 

man vet i förväg vilka systematiska effekter som kan uppkomma vid skanning av vissa 

ytor, kan man skapa matematiska modeller som korrigerar för felet. Enligt Feng et al. 

(2001) är det lättare att kalibrera för den systematiska effekten om man redan minimerat 



6 

 

eventuell slumpmässig osäkerhet – en åsikt som även delas av Vukašinovic et al. 

(2012). 

 

 Laserskanning och 3D-skrivaren  

Inom industrin kan skanning ingå som en del av en lång produktionskedja. 

Slutprodukten kan vara en CAD-modellering eller 3D-utskrift. Laserskanning kan 

användas när en digital modell av objektet inte redan finns utan behöver digitaliseras 

från en fysisk modell, s.k. ”reverse engineering”. Den inledande 3D-digitaliseringen av 

objektet kompletteras oftast med en rekonstruktion av ytan innan den slutliga CAD-

modelleringen genomförs (Mian et al. 2014). Processen från skanning till 3D-utskrift 

sker i flera moment som kan påverkas av olika osäkerhetskällor. Av dessa moment är 

det i synnerhet laserskanningens osäkerhet som kommer att ha störst effekt på 

slutresultatet, eftersom laserskannern är det första ledet i kedjan. Osäkerheten 

ackumuleras genom hela processen, med en undermålig produkt som resultat. Att 

minimera felkällornas inverkan på skanningen är därför viktigt.  

 Högreflekterande ytor och yttre ljuskällor 

Laserstrålen består av en fokuserad ljusstråle med ett smalt intervall av våglängder. Det 

finns ett antal faktorer som kan inverka på hur lasern reflekteras mot en yta. De 

påverkar olika mycket och på olika sätt. Högreflekterande ytor anses vara det största 

problemet vid användning av detaljskanner (Mian et al., 2014). Dupuis & Kuhlmann 

(2014) nämner också ytans reflektans som en källa till slumpmässig osäkerhet och säger 

att yttre ljuskällor blir ett extra stort problem om objektet som ska skannas har en 

högreflekterande yta.  

Att högreflekterande ytor ställer till det så mycket för just detaljskannerns användare, 

beror på att den används inom bland annat industrin för att skanna objekt av just metall 

eller andra material med blanka ytor. Det har alltså mindre att göra med att andra typer 

av skannrar skulle vara överlägset bra, och detaljskannern dålig.  

Figur 3. Standardosäkerheten visar spridningen av skanningsresultatet kring en representativ yta. Den systematiska effekten 

visar hur långt bort från objektet den representativa ytan befinner sig. 
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Matta ytor reflekterar laserstrålen på ett 

diffust sätt. Laserreturen blir då lagom 

stark när den registreras av CCD-

kameran. Blanka ytor däremot, som hos 

polerade metallföremål, reflekterar större 

delen av laserljuset i en riktning. Om 

laserljuset reflekteras från ytan i ”fel” 

vinkel så att inte tillräckligt stor del av 

laserljuset når CCD-sensorn, sker 

underexponering. Det ger hål i 

punktmolnet, eftersom laserreturen inte är 

tillräckligt stark. Om däremot en för stor 

del av laserljuset reflekteras mot CCD-

sensorn sker överexponering (figur 4). 

Om exponeringen blir för stark uppfattar 

CCD-sensorn det som att ytan är närmare 

än vad den egentligen är. Resultatet blir 

ett punktmoln med kraftigt avvikande 

punktkoordinater.  

 

 Hur kan effekten av högreflekterande ytor minskas? 

Som nämnts av Mian et al. (2014) och Dupuis & Kuhlmann (2014) är högreflekterande 

ytor hos objekt som ska skannas ett återkommande problem som ökar osäkerheten i 

skanningen. Feng et al. (2001) och Palousek et al. (2015) menar att man kan komma 

runt problemet genom att exempelvis belägga ytan hos föremålet med färg eller något 

tunt pulver eller matta ytan på objektet genom blästring eller slipning. Det kanske är en 

bra lösning om objektet kan slängas när skanningen är klar, men inte lika lämplig om 

föremålet har ett kulturhistoriskt eller arkeologiskt värde.  

1.4. Syftet med studien 

Målsättningen med detta examensarbete har varit att undersöka hur avvikelser varierar 

vid detaljskanning av ytor med hög reflektans. En del av detta arbete har inneburit att 

jämföra resultatet vid skanning av ytor med olika reflekterande egenskaper. Eftersom 

skanning av objekt med hög reflektans är ett återkommande problem för många 

detaljskanner-användare, är det viktigt att öka kunskapen om hur problemet ser ut vid 

användning av en specifik skanner. Kunskapen kan också öppna upp för flera olika 

alternativa lösningar på problemet med högreflekterande ytor. 

Figur 4. Laserstrålen reflekteras i en sådan vinkel 

att laserreturen blir för stark. Resultatet blir en 

överexponering av CCD-sensorn. 

CCD-sensor 
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Den handhållna linjeskannern Romer Absolute Arm med integrerad skanner (RAA) har 

använts till all skanning. Studien har utförts genom skanning av geometriska former av 

olika material och med skiftande reflekterande egenskaper, exempelvis cylindrar och 

plana ytor. Allt mätdata har bearbetats och jämförts i programmet Polyworks, som är 

den rekommenderade programvaran för skannern som använts i studien.  
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2. Material och metod 

2.1. Romer Absolute Arm med integrerad skanner 

All skanning i detta examensarbete har utförts med RAA (tabell 1). Den är en 

handhållen, flyttbar skanner. Skannern ansluts till en dator med lämplig programvara 

via Ethernetkabel. Skanningsenheten är integrerad med en ledad mätarm med 7 

rotationsaxlar. Varje axel har en vinkelgivare som förmedlar mätarmens vridning och 

position till programvaran under skanning. Origo för skannerns lokala koordinatsystem 

finns i skannerns bas och ska därför inte påverkas av att den ledade mätarmen dras ut, 

vrids och flyttas under skanning.  

RAA har möjlighet att utföra både koordinatmätning och skanning. Mellan mottagare 

och optik för utgående laser finns en anslutning för en probe som utgörs av en kon med 

kula. Det är möjligt att använda skanningsfunktionen trots att proben är monterad. 

Mätarmen har under skanningarna varit monterad på en fot tillhörande en Leica 

Absolute Tracker. Den är försedd med hjul och hela skannern kan därför flyttas vid 

behov (http://www.hexagonmetrology.se). 

 

       

  

Tabell 1. Teknisk data för RAA.  

Modell 7525SI/SE 

Räckvidd 2,5 m 

Probens repeterbarhet (point repeatability) ±0,027 mm 

Probens volymmässiga noggrannhet (Volymetric accuracy) ±0,038 mm  

Skanningssystemets noggrannhet (Scanning system accuracy) 0,063 mm 

Vikt (ledad arm) 8,9 kg 

Punkter per linje 4600 

Skanningsvidd Min: 48 mm 

 Max: 65 mm 

Minsta punktavstånd 0,014 mm 

Laser, säkerhetsklass Klass 2M 

Arbetstemperatur 5–40 °C 
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2.2. Programvaran Polyworks 

I studien användes programmet Polyworks från Innovmetric till all analys. Polyworks är 

en av de rekommenderade programvarorna för RAA och har två applikationer för 

skanning – IMAlign och IMInspect. IMAlign är avsett för snabba och effektiva 

skanningar och IMInspect har fler funktioner för jämförande analys av skanningsdata. 

Skanningsresultatet kan kontrolleras i programmet redan under pågående skanning, 

vilket gör det lätt att se om någon komplettering behövs. 

2.3. Testobjekt 

Som testobjekt valdes block, cylindrar och sfärer av olika material. Sfärerna utgjordes 

av kullagerkulor av stål i två storlekar. Som metallblock användes ett flackjärn av stål. 

Den ena cylindern var av mässing och den andra av stål. Stålblocket och båda 

cylindrarna slipades och polerades med slipvax och polervax innan användning. Detta 

gjordes för att skapa en yta med hög reflektans som skulle bli svår att skanna. De två 

kullagerkulorna av stål som användes behövde bara en ytlig polering med lumptrissa, 

slipvax och polervax. En kalibreringssfär som ingick i skannerns utrustning användes 

också under testskanningarna. Kalibreringssfären var 25,400 ±0,0025 mm i diameter 

och tillverkad av volframkarbid för att användas som referensobjekt vid test av 

skannern.  

Träcylindern utgjordes av en kapad rundstav av trä och plastcylindern av svarvad plast. 

Ett slipat träblock användes vid jämförande skanningar, eftersom trä ger ett väldigt bra 

skanningsresultat. Cylindrarna var 45–70 mm höga, sfärerna 25–45 mm stora och 

blocken ca 100–135 mm breda. Som underlag vid skanningarna användes en vit platta 

av opak hårdplast.  

2.4. Arbetsgång från montering till analys 

 Montering 

Ett stabilt träbord belagt med en 5 mm tjock järnplåt användes under samtliga 

skanningar. Bordet var tungt och svårt att utsätta för skakning genom att exempelvis 

luta sig mot det. Den vita plastskivan spändes fast vid bordet med tvingar. Hörn som 

inte kunde spännas fast med tving, tyngdes istället ned med stålvikter. Objektet fästes 

vid plastskivan med limpistol. Denna typ av fastsättning valdes för att den var 

tillräckligt stark och gav stadga åt objektet så att det inte vickade till vid tryck från 

proben. Det finns alltid en risk att man under probning flyttar objektet ur sitt 

ursprungliga läge, eftersom man trycker proben lätt mot ytan. Konsekvensen av detta 

blir en skev modell som inte duger till analys. Detta kan ske även om användaren är 

erfaren och lätt på handen, om objektet inte sitter fast mot underlaget. Även sfärerna 

stod stabilt med limpistolslim (figur 5). För att det skulle bli lättare att orientera sig i 
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punktmolnet under skanning, sattes även en extra droppe lim på plattan 1–2 cm från 

objektet. Droppen syntes som en upphöjning bredvid objektet i punktmolnet och 

underlättade komplettering av skanningen när detta behövdes. 

Kalibreringssfären hade ett speciellt stativ anpassat för skanning och probning, och 

behövde därför inte limmas. 

 Probning 

Efter att objektet fästs vid underlaget, probades det med 

ett större antal punkter för att skapa en referensmodell 

(figur 6). Probningen sker genom att probens kula 

placeras mot objektets yta och punkten registreras 

genom knapptryckning, med koordinater i x, y och z. 

Resultatet blir bättre ju större antal punkter som probas 

och hur jämnt utspridda de är över ytan. Sfärerna och 

blocken probades med 100–200 punkter, cylindrarna 

med ca 200. Endast mantelytan probades, eftersom det 

bara var den som skulle ingå i analysen (tidsåtgången 

för en sådan probning var mindre än fem minuter). 

Basen på cylindern probades inte eftersom den 

bedömdes vara för ojämn för en jämförande analys.  

Kalibreringssfären probades endast med 9 punkter. Det 

låga antalet valdes för att resultatet inte förbättrades 

genom probning med många punkter. Detta berodde 

förmodligen på att sfären är av högre kvalitet när det 

gäller formriktighet. 

 
Figur 5. Till vänster montering av träcylinder med limpistolslim. Till höger ett exempel på hur limmet ger stadga vid 

probning. 

Figur 6. Probning av stålcylindern. 
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En referensmodell skapades sedan i IMInspect där en geometrisk modell anpassades till 

de probade punkterna genom ”best fit”. Den erhållna osäkerheten visar punkternas 

spridning kring den geometriska formen.  

En kontroll-probning gjordes för att se om skannern flyttats vid ett tillfälle då 

handenheten ”parkerats” för ovarsamt mot skannern. Efter detta gjordes också en 

fristående kontroll-probning. Den gjordes för att kontrollera i vilken grad vi kunde 

förvänta oss att skannern (och dess lokala koordinatsystem) kunde flyttas genom vanlig 

användning av skannern. Tillförlitligheten hos den probade referensmodellen testades 

genom att den lilla stålkulan probades, testskannades några gånger och därefter 

probades igen. De båda probade modellerna jämfördes sedan med varandra.  

 Skanning 

Efter probning utfördes ett antal testskanningar av objektet. En del av skanningarna 

utfördes enbart med syftet att jämföra olika skanningshastigheter, för att se vilken 

skillnad det gav i resultatet.  Återkommande 

skanningar gjordes också för att träna upp 

tekniken med handenheten och se vilken 

vinkel mellan handenhet och objekt som 

fungerade bäst. För att hålla handenheten på 

det optimala avståndet från objektet, 

måste skannerns kontrollpunkt sammanfalla 

med laserlinjen där den projiceras mot 

objektets yta. Om punkten och linjen inte 

gör det, behöver avståndet justeras tills de 

möter varandra (figur 7).  

Ett komplicerat objekt kräver vanligtvis fler svep än ett objekt med en enkel form. 

Skanningarna utfördes med så många svep som behövdes för att överblicka hela 

objektet från alla sidor, förutom den sida som var fastlimmad vid underlaget och därför 

inte synlig under skanningen. Att ytan täcktes helt med svep betyder inte att skanningen 

gav en komplett modell, eftersom vissa av svepen kunde ge ett otillräckligt punktmoln. 

Resultatet varierade därför med reflektansen hos ytorna.  

Varje skanning av stålcylindern gjordes med ca 10–15 svep. Träcylindern skannades 

med ca 5–8 svep. Anledningen till att det behövdes fler svep för att få ett tillräckligt bra 

punktmoln av stålcylindern, var att den högreflekterande ytan var mer känslig för vilken 

vinkel mellan handenhet och yta som användes. Plastcylindern skannades istället snett 

uppifrån, med en vinkel på ca 45°. Testskanningar av den halvtransparenta plasten gav 

bättre resultat med denna vinkel.  

Figur 7. Projicerad laserlinje som inte 

sammanfaller med kontrollpunkten. 
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Den handhållna linjeskannern är lättanvänd och snabb. Vid tidtagning av en skanning i 

normalt arbetstempo av den stora mässingscylindern blev tidsåtgången 4 minuter och 21 

sekunder.  

 Analys 

Analyserna gjordes på samma sätt vid alla skanningar, med en jämförelse mellan de 

probade referensmodellerna och skanningsresultaten. Analysen visar 

skanningsresultatets avvikelse från den probade referensmodellen med en färgskala. Vid 

de flesta av analyserna användes toleransen 4 mm och 0,5 mm för vilken avvikelse som 

skulle visas. Under analysen justerades skalan automatiskt, beroende på hur stora fel 

som funnits inom den satta toleransen. Vid enstaka tillfällen har det varit mer lämpligt 

att använda en annan skala, till exempel när avvikelserna från referensmodellen har 

varit väldigt små.  

2.5. Test av osäkerhetskällor 

 Geometri  

Test av vilken vinkel som fungerar bäst till ytornas olika struktur och geometri gjordes 

genom upprepade provskanningar av respektive objekt. Bland annat har jämförelse 

gjorts mellan resultatet från släta ytor (block) och samma vinkel vid rundade ytor. 

Provskanningarna har gjorts med stöd av resultaten från de vetenskapliga studier som 

nämns i introduktionen.  

 Upplösning 

Upplösningens inverkan på skanning av blanka ytor testades genom skanning av den 

stora stålkulan. Anledningen till att den valdes var att den var lättare att skanna än den 

lilla kulan och gav ett bättre resultat än mässingscylindern. RAA har fyra olika 

förinställda upplösningar (tabell 2). Samtliga testades. De resulterande punktmolnen 

jämfördes mot en probad referensmodell för att se avvikelsen. Enligt Cuesta et al. 

(2009) är en högre upplösning bättre än en låg upplösning, eftersom kvaliteten på 

skanningsresultatet blir bättre. 

 

Tabell 2. Upplösning för RAA.  

Coarse  För detaljer större än 2 mm 

Standard   För detaljer större än 1 mm 

Fine  För detaljer större än 0,5 m 

Extrafine  För detaljer mindre än 0,5 mm 
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 Ljuseffekt och yttre ljuskällor 

Skanningarna utfördes inomhus, i en källarlokal med fyra fönster i skuggläge. 

Skanningarna har därför inte utsatts för direkt solljus. I de flesta av skanningarna 

släcktes lampan i rummet, eftersom rekommendationerna är att skanningar i mörker ger 

bäst resultat vid skanning av blanka ytor (Dupuis & Kuhlmann, 2014). 

En serie tester utfördes för att testa skannerns automatiska bestämning av ljuseffekt 

(laserintensitet). Om den lämpligaste ljuseffekten som bör användas vid skanning av en 

viss yta inte är känd, kan istället skannerns automatiska konfigurering användas. 

Handenheten riktas då mot ytan och skannern gör en ”provtagning” med endast en linje, 

där ytans reflekterande egenskaper testas. Skannern justerar därefter ljuseffekten med 

hjälp av informationen. Konfigureringsfunktionen testades genom upprepad 

provtagning av samma yta. Den ljuseffekt som skannern föreslog som rimlig 

dokumenterades. Handenhetens vinkel mot ytan varierades något vid varje provtagning, 

men var aldrig större än 20°. Det var svårt att dokumentera de olika vinklarna på något 

bra sätt. Testerna gjordes mot stålblocket, träblocket, kalibreringssfären och 

stålcylindern. 

En serie tester med kontrollerad, förinställd ljuseffekt gjordes för att se vilken 

inställning som gav bättre skanningsresultat för olika ytor. Testskanningar gjordes på 

stålblock, mässingscylinder, plastcylinder, stålcylinder, träcylinder och den lilla 

stålsfären. Objekten förutom stålcylinder och träcylinder skannades med en förinställd 

ljuseffekt på 50, 60, 70, 80, 90 och 100 %. Stålcylindern skannades med ljuseffekterna 

70 och 100 %. Endast två sorters ljuseffekt användes till stålcylindern eftersom fler 

skanningar inte bedömdes tillföra mer till resultatet. Träcylindern skannades med 41 %, 

vilket var det ungefärliga värdet från den automatiska bestämningen av ljuseffekten. 

 Ytbeläggningar 

Vid test av vilken effekt ytbeläggning har vid skanning av högreflekterande ytor, valdes 

den lilla stålkulan. Anledningen till att just detta objekt valdes, var att just stålkulorna 

hade varit svårast att skanna med ett bra resultat. Om en skillnad kunde märkas efter 

påläggning av beläggning, skulle den vara tydligast på ett objekt med problematisk yta. 

Stålkulan skannades med upplösningen ”extrafine”. 

Två olika ytbeläggningar testades. Den ena var Bycotest D30 Developer som är en 

framkallningsspray avsedd för test av sprickor. Bycotest D30 Developer används av 

SWECO vid skanning av blanka eller transparenta ytor för att dämpa reflektionen. 

Bycotest D30 Developer sprayas över ytan och får torka. Överskottet avlägsnas sedan 

med trasa eller hand. Kvar blir ett tunt, oljigt och vitt pulverskikt som gör ytan matt och 
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dämpar reflektionen hos ytan. Produkten innehåller isopropanol, kalciumkarbonat och 

talk. Torktiden var kortare än 5 minuter och beläggningen kunde enkelt tvättas bort från 

våra testobjekt. Bycotest D30 Developer provades på två olika sätt. I det första testet 

sprayades ett tunt skikt på stålkulan, som sedan skannades med upplösning extrafine 

utan att överskottet avlägsnats. Eftersom stålkulans yta var högglanspolerad, var det 

svårt att rensa ytan utan att det fina pulvret försvann helt. Beläggningen fick därför 

justeras med pensel (mårdhår, no. 6). I det andra testet avlägsnades överskottet från ytan 

innan skanning med upplösning ”extrafine”.  

Den andra ytbeläggningen som testades var titanoxid, som redan använts inom industri 

vid skanning av ytor med hög reflektans (Palousek et al., 2015). Titanoxiden 

applicerades i form av ett fint pulver som ströks eller duttades på ytan med pensel. 
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3. Resultat 

3.1. Test av felkällor 

 Geometri 

Vid skanning av de polerade metallobjekten gav det bäst resultat om någon annan 

vinkel användes än 90° mot objektets yta. Med det menas att handenheten inte bör 

hållas så att den infallande laserstrålen sammanfaller med normalen till ytan, i den punkt 

där lasern reflekteras. Detta innebär också att infallsvinkeln inte bör vara 0° eller i 

närheten av 0°. Vinkeln ska inte heller vara alldeles för skarp, eftersom det gör att 

laserreturen som fångas upp av CCD-kameran blir för svag. Metallkulorna var extra 

svåra att skanna. Den mindre kulan gav ett sämre resultat än den större. 

Metallcylindrarna gav ett bättre resultat. Stålblocket var lättast att skanna.  

Avståndsbedömningen gjordes fortlöpande under skanningen genom att användaren ser 

till att kontrollpunkten hela tiden möter laserlinjen. Polerade ytor skapade reflektioner 

av linje och kontrollpunkt, vilket gjorde det svårt att göra en bra avståndsbedömning 

(figur 8). Reflektionerna gjorde det också svårt att göra en korrekt bedömning av 

handenhetens vinkel mot objektet, vilket försämrade resultatet ytterligare. 

  

Figur 8. Pilen pekar ut kontrollpunkten och 

laserlinjen som syns på cylinderns sida. Alla andra 

ljuseffekter är reflektioner. 
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Den svarvade plastcylindern var svårskannad, eftersom plasten visade sig vara något 

transparent. En vinkel på ca 45° gav en tillräckligt stark laserretur för att ge ett resultat. 

Cylindern och blocket i trä gav bäst resultat och kunde skannas trots att infallsvinkeln 

var 70–80° (figur 9). 

Skannern har en fysisk begränsning vid val av vinkel, eftersom leder och vinkelgivare 

bara kan böjas till en viss gräns. Handenhetens möjliga positioner och vinklar begränsas 

därför av den ledade mätarmens räckvidd och rörlighet. 

  

Figur 9. TIN-modell från skanning av träcylinder, skannad med 

upplösning ”extrafine”. 
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 Upplösning 

Det fanns ingen större skillnad mellan olika upplösningar. Samma sekundärreflektioner 

och avvikelser uppstod vid användning av samtliga upplösningar, på ungefär samma 

ställen på objekten. Upprepade skanningar gav ungefär samma resultat. Alla skanningar 

visade att en av sidorna fick en negativ avvikelse istället för en positiv. Den positiva 

avvikelsen var annars mer vanligt förekommande hos de högreflekterande ytorna. Den 

genomsnittliga positiva avvikelsen var 0–0,1 mm (figur 10).  

 

  

Figur 10. Den stora stålkulan skannad med upplösningen ”coarse” 

(övre bilden) och ”extrafine” (nedre bilden). Till höger skala för 

avvikelse i mm. 
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 Skannerns automatiska kalibrering för ljuseffekt 

I de flesta av skanningarna släcktes lampan i rummet. Det märktes dock ingen 

betydande skillnad i resultatet med släckt eller tänd takbelysning. Trä uppvisade minst 

variation med värden mellan 32–35 % i ljuseffekt och det polerade stålblocket 

uppvisade mest variation med värden mellan 19–93 %. Ljuseffekten är angiven i den 

ordning som provtagningarna gjorts (tabell 3). 

Tabell 3. Provtagning av ljuseffekt med skannerns automatiska kalibrering i %. 

Stålblock Träblock Kalibreringssfär Stålcylinder 

36 35 100 71 

48 32 75 42 

78 34 73 100 

46 35 96 47 

19 35 79 65 

67 32 98 100 

93 34 69 60 

74 34 71 35 

53 35 79 95 

50 35 81 35 

 

3.2. Test av skanning med förinställd ljuseffekt  

En hög ljuseffekt ökade styrkan på laserreturen, vilket gav ett mer fullständigt 

punktmoln. Det ökade även mängden sekundärreflektioner, som kan ses i form av 

”solfjädrar”, extra konturer och enstaka punkter långt utanför den representativa ytan av 

objektet (figur 11).  

Avvikelseanalysen för stålblocket visar ungefär samma avvikelse på alla skanningar 

mellan 50–100 %, men något högre avvikelse på ljuseffekt 50 %. Den systematiska 

effekten är övervägande positiv på samtliga skanningar. Skanningarna med ljuseffekten 

50–60 % uppvisar hål i punktmolnet (figur 12).  
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Figur 12. Stålblocket skannat med ljuseffekt 50 % (övre bilden) och ljuseffekt 90 % 

(nedre bilden). Till höger skala för avvikelse i mm. 

Figur 11. Skanning av den lilla stålkulan där 

sekundärreflektioner strålar ut från kulans undersida. 
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Avvikelseanalysen för mässingscylindern visar ungefär samma avvikelse på alla 

skanningar mellan 50–100 %. Avvikelsen är både positiv och negativ ±1 mm. 

Avvikelserna är ganska jämna på båda sidor av skalan. Skanningarna med ljuseffekt 

70 –100 % uppvisar sekundärreflektioner. Under cylindern syns en spegeleffekt, som 

skapar en illusion av att cylindern fortsätter ner genom underlaget (figur 13). 

  

Figur 13. Cylindern skannad med ljuseffekt 60 % (övre bilden) och ljuseffekt 100 % 

(nedre bilden). Till höger skala för avvikelse i mm. 
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Avvikelseanalysen för plastcylindern visar en jämn avvikelse på skanningar upp till 

80 % (figur 14a-d). Figur 14e och 14f visar en större spridning mellan positiva och 

negativa värden. Sekundärreflektionerna ökar med högre ljuseffekt samtidigt som 

skanningsresultaten blir sämre. Vid den övre kanten av cylindern syns en 

sekundärreflektion vars längd ökar med ljuseffekten. Laservinkeln på 45° syns tydligt 

på figur 14d. 

c d 

e f 

a b 

Figur 14. Plastcylindern skannad med ljuseffekt a) 50 %, b) 60 %, c) 70 %, d) 80 %, e) 90 % och d) 

100 %. Till höger skala för avvikelse i mm. 
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Vid skanning av plastcylindern märktes att plasten 

inte var helt opak, utan halvgenomskinlig. 

Laserstrålen trängde in en aning i plasten innan 

den reflekterades (figur 15). På bilden syns 

kontrollpunkten mot cylinderns bas och laserlinjen 

mot underlaget. 

 

 

 

 

 

 

Träcylindern skannades för att få en 

jämförelse mellan de svårskannade 

högreflekterande ytorna och en yta 

som var mer lättskannad. Skanning 

gjordes bara med ljuseffekten 41 %. 

Resultatet blev bra, men gav en 

sekundärreflektion från underlaget 

som liknar en spegeleffekt (figur 16). 

  

Figur 16. Skanning av träcylindern med 41 % ljuseffekt. 

Till höger skala för avvikelse i mm. 

Figur 15. Laserstrålen tränger in i plasten 

innan den reflekteras och ger en felaktig 

längdmätning. 
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Avvikelseanalysen för stålcylindern uppvisar samma resultat som vid skanningarna med 

mässingscylindern (figur 17). 

Figur 17. Stålcylindern skannad med ljuseffekt 70 % (övre bilden) och 

ljuseffekt 100 % (nedre bilden). Till höger skala för avvikelse i mm. 
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Skanning av den lilla stålkulan visade stor skillnad mellan skanning med olika 

ljuseffekt. Ljuseffekten 50 % gav ett otillräckligt resultat och 100 % mycket 

sekundärreflektioner. Avvikelseanalys visar samma avvikelse för alla ljuseffekter, 0–

0,2 mm, dock inte alltid på samma område på sfären. Sekundärreflektionerna sprider sig 

långt från objektets yta (figur 18). Det var svårt att komma åt undersidan av kulan med 

en bra vinkel, vilket resulterat i att skanningsresultat saknas där. 

Figur 18. Den lilla stålkulan skannad med ljuseffekt 50 % (övre 

bilden) och ljuseffekt 80 % (mitten) och ljuseffekt 100 % (nedre 

bilden). Till höger skala för avvikelse i mm. 
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3.3. Ytbeläggningar 

Skanning gjordes av den lilla stålkulan belagd med 2–3 spray-tryck med Bycotest D30 

Developer. Sprayen hade bra spridning och beläggningen hade ungefär samma tjocklek 

över hela ytan. Skanningen gav ett jämnt resultat även på undersidan av sfären. 

Avvikelseanalysen visade en avvikelse som var mellan –0,1 och 0,1 mm (figur 19). På 

ena sidan syns ett område med negativ avvikelse.  

 

 

  

Figur 19. Den lilla stålkulan belagd med Bycotest och 

skannad med upplösning ”extrafine” och ljuseffekt 30 % 

(övre bilden) och 50 % (nedre bilden). Till höger skala för 

avvikelse i mm. 
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Den lilla stålkulan skannas därefter med halvt avtorkad beläggning av Bycotest D30 

Developer. Beläggningen blev tunnare men väldigt ojämn, vilket resulterade i ett dåligt 

skanningsresultat med hål i punktmolnet (figur 20).  

 

Skanning gjordes också av den lilla stålkulan belagd med titanoxid. Resultatet blev bara 

något bättre än vid skanning utan beläggning. Pulvret hade med stor sannolikhet inte 

riktigt fäst. 

 

 

Figur 20. Den lilla stålkulan med delvis 

avtorkad Bycotest och skannad med ljuseffekt 

50 % (övre bilden), 70 % (mitten) och 100 % 

(nedre bilden). Till höger skala för avvikelse i 

mm. 
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3.4. Tester av den probade referensmodellen 

 Kontroll av den probade referensmodellen 

Vid ett tillfälle misstänktes att skannern rubbats ur sitt läge, med anledning av en 

oförsiktig hantering av handenheten. En kontrollmätning gjordes, som visade att origo 

hos det lokala koordinatsystemet förskjutits ca 0,4 mm. 

 Test av tillförlitligheten hos den probade referensmodellen 

Testet av den probade referensmodellen visade en potentiell förflyttning på 0,037 mm 

längs z-axeln, 0,089 mm längs y-axeln och 0,037 mm längs x-axeln under 

skanningarna. Det finns även en skillnad på 0,042 mm mellan de probade modellernas 

diameter (tabell 4).  

 

  

Tabell 4. Test av den probade referensmodellen.  

Probning 1: Osäkerhet för inpassning med ”best fit” 0,036 mm 

Probning 2: Osäkerhet för inpassning med ”best fit” 0,030 mm 

Skillnad i diameter 0,042 mm 

Flyttning i x-led 0,037 mm 

Flyttning i y-led 0,089 mm 

Flyttning i z-led 0,008 mm 
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4. Diskussion 

4.1. Osäkerhetskällor vid skanning 

Dupuis & Kuhlmann (2014) nämner ytans reflektans som en källa till slumpmässig 

osäkerhet och säger att yttre ljuskällor blir extra problematiska om objektet som ska 

skannas är högreflekterande. Det var svårt att dra någon slutsats om hur ljuset påverkade 

resultatet under våra skanningar. Vi märkte ingen skillnad mellan de gånger vi hade 

mörklagt rummet och de gånger vi inte hade det. Upplösningen hade också en ganska 

liten effekt på avvikelserna i vår studie. 

Testet av den självkonfigurerande ljuseffekten visar att det inte är bra att lita på 

skannern i alla lägen. Det kanske fungerar bra när matta ytor ska skannas. Vid skanning 

av trä fungerar skannerns kalibrering bra. Kalibreringssfären är också matt och borde 

därför ge ett liknande resultat. Istället visar provtagningen på en stor spridning på 

ljuseffektens värde. Här är det förmodligen storleken och formen på sfären som ställer 

till besvär. Laserlinjen är mycket längre än objektet och reflekterar även ytor i 

bakgrunden, vilket kan vara anledningen till den stora skillnaden mellan olika resultat. 

Vid konfigurering mot polerade, blanka ytor är det dock en stor skillnad mellan det 

högsta och lägsta värdet. Det beror på problemet med över- och underexponering. När 

vinkeln ändras (även väldigt lite) så ändras reflektionsvinkeln för det mesta av den 

reflekterade laserstrålen. Då är det bättre att ställa in ljuseffekten manuellt för att få ett 

bättre resultat. 

En hög ljuseffekt, t.ex. 90–100 %, ökar styrkan på laserreturen vilket ger ett mer 

fullständigt punktmoln. Detta beror på att en större del av laserstrålen reflekteras till 

CCD-matrisen, trots att laserstrålen delas i flera riktningar när den träffar ytan. Å andra 

sidan ökar också brus och sekundärreflektioner. Ett punktmoln med mycket brus kan 

rensas i efterhand. Det är möjligt att beskära punktmolnen i Polyworks och därmed ta 

bort oönskade punkter. Detta är tyvärr tidsödande och förlänger arbetstiden.  

Numera sköter detaljskannrar dessa inställningar själv och problemet därför löser sig 

självt. I verkligheten är nog detta en sanning med modifikation. Problemet med 

överexponering kan avhjälpas om det är möjligt att justera CCD-kamerans 

exponeringstid. Anpassning av inställningarna enligt objekts yta hjälper att minska 

osäkerheten. Om detta alltid sköts automatiskt, blir det väldigt svårt att lösa problemet. 

Osäkerheten är direkt kopplad till lasereffekt och exponeringstid. Problematiska ytor är 

känsliga för vilken ljuseffekt som används. För att nå hög noggrannhet behövs det alltså 

detaljerad kunskap om ytans karaktär. Slumpmässigt och systematiskt fel från 

inträngande laserstrålar kan inte tas bort men ger en uppfattning av noggrannheten 

Dupuis & Kuhlmann (2014). 
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Dupuis & Kuhlmann (2014) menar att det ökade bruset vid skanning av 

halvtransparenta ytor, beror på att laserstrålar tränger in något i materialet innan de 

reflekteras. Detta gör att laserlinjen reflekteras på olika nivåer i materialet och därför 

ger olika längdmätningar. Det uppmätta avståndet blir för långt. Detta blev väldigt 

tydligt vid skanning av plastcylindern, där analysen visade en övervägande negativ 

avvikelse. Om man skapar en TIN-modell av ett sådant punktmoln, får man en modell 

som är något mindre än det skannade föremålet. Vid skanning sker dessutom en 

spridning av lasern i materialet (figur 15) vilket förmodligen bidrar till den stora 

spridningen i punktmolnet. När ljuseffekten blir för stark bildas märkliga 

sekundärreflektioner från cylindern som skulle kunna förklaras med just denna 

materialegenskap. 

Vid skanning av cylinderformerna syntes ibland en spegeleffekt mot underlaget (figur 

13, 16 och 17). Den verkade vara en sekundärreflektion, orsakad av plastskivan som 

objektet monterats på. Den var något glansig och gav förmodligen en spegling av 

objektet. Underlaget inverkade ibland på skanningen av objektet, även när det täcktes 

med exempelvis papper med en mer porös struktur. Ett förslag för bättre skanningar är 

att använda ett underlag med en matt, grå yta med låg reflektans. 

Även arbetsställning kan påverka osäkerheten. Efter två veckors arbete med skannern 

förbättrades resultatet, helt enkelt för att vår teknik med handenheten blev bättre. 

Punktmolnen blev mer fullständiga och det krävdes färre svep för att skanna objekten. 

Detta arbete var svårt att dokumentera, eftersom det var svårt att beskriva hastighet och 

vinkel för handens rörelse. 

4.2. Ytbeläggningar 

Som redan nämnts, är påläggning av pulver eller färg en vanlig lösning för att dämpa 

reflektion. Pulvret var svårt att lägga på. Risken var att man fick en ojämn yta där man 

bara smetade runt pulvret över ytan. Kanske hade det fungerat bättre med en mjukare 

pensel. Då har Palousek et al. (2015) en bättre teknik, där talk eller titanoxid blandas 

med snabbtorkande alkohol och sprayas på objektet. Bycotest D30 Developer är faktiskt 

en variant av ett sådant recept och fungerade väldigt bra. Ett par snabba tryck räckte för 

att täcka hela ytan. 

Testet med den lätt avtorkade ytan Bycotest-beläggningen gav ett dåligt resultat. Då är 

det egentligen bättre att lämna beläggningen som den är utan avtorkning, trots att det 

lägger på 0,1 mm. Tjockleken i lagret är inte så mycket större än den systematiska 

avvikelse som man får när en spegelblank yta utan beläggning ska skannas. Med spray 

minskar man dessutom sekundärreflektioner och brus, som är omständigt och 

tidskrävande att rensa i programmet efter skanning. Att det finns ett område med en 

negativ avvikelse i båda skanningarna kan eventuellt förklaras med att skannern har 

rubbats något, eller att den skannade stålkulan inte varit helt rund. 
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4.3. Användningen av instrumentet 

Vid upprepad skanning där resultaten ska användas till jämförande analys, är det viktigt 

att skannern står stabilt. Vid våra mätningar stod skannern på ett stativ för en Leica 

Absolute Tracker. Stativet var inte optimalt för att skannern skulle stå stilla och inte röra 

sig under mätningarna. Risken för förflyttning av origo hade kunnat minskas om 

skannerns magnetfot hade använts, istället för stativet. Skannern bör också placeras på 

ett lagom avstånd från objektet. Om mätarmen sträcks till sin maximala räckvidd, finns 

det en risk att origo flyttas. 

Eftersom skannern kan rubbas ur sitt läge om handenheten sätts tillbaka i viloläge för 

snabbt och klumpigt, föreslås återkommande kontroll av origo. Att sätta tillbaka 

handenheten mot skannern på ett vårdslöst sätt, kan räcka för att få ett märkbart fel och 

även små stötar av skannern kan påverka det lokala koordinatsystemet. Vid ett tillfälle 

uppkom en 0,4 mm avvikelse, enbart för att handenheten ”parkerats” lite för hårt mot 

skannern. Detta rekommenderas särskilt då ett objekt ska skannas upprepade gånger för 

jämförande analys. Det kan göras genom att inleda testskanningarna med en probning, 

och sedan vid behov proba en ny referensmodell som kan jämföras med den första för 

att se om det finns en avvikelse.   

I vår kontroll-probning hade skannern flyttats 0,089 mm längs y-axeln och 0,037 mm 

längs x-axeln, bara genom några vanliga skanningar. Det kan tyckas obetydligt att 

skannern rubbas så pass lite, men instrumentet är avsett för att skanna mycket fina 

detaljer med väldigt hög upplösning. Alltså spelar det en stor roll vilket underlag som 

används vid skanningen och hur användaren kommer att förhålla sig till denna yta. 

Eftersom det rör sig om en handhållen skanner, blir objektets stabilitet under 

skanningen beroende av användarens rörlighet och flexibilitet. Om man väljer ett bord 

eller en arbetsställning där man omedvetet lutar sig mot bordskanten för extra stöd, kan 

det alltså försämra resultatet.  

Att bedriva studier med en handhållen laserskanner är problematiskt, eftersom resultatet 

till stor del beror på handhavarens vana med handenheten. Vår bedömning är att 

handenheten bör betraktas som ett verktyg och skanningen som ett hantverk. Det krävs 

en del tålamod med utrustningen och upprepade tester för att få en bra modell, 

åtminstone om ytan är problematisk att skanna. Ett klumpigt handhavande ökar 

felaktigheten i det resulterande punktmolnet. Med lite träning kan användaren lära sig 

att känna in vilken vinkel som är lämplig och därmed minska osäkerhet och systematisk 

effekt i resultatet. 

Det kan vara svårt är att behålla det rätta skanningsavståndet, alltså det avstånd som bör 

hållas mellan handenhet och yta för att skannern ska kunna ge bäst resultat. En rund 

form bör skannas med en handrörelse som följer rundningen, så att avståndet förblir 

detsamma och infallsvinkeln fortsätter att hållas inom rimliga gränser. Detta är speciellt 
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viktigt vid skanning av blanka ytor, eftersom valet av vinkel då har en extra stor effekt 

på resultatet. Som ett exempel kunde träcylindern skannas med 5 svep, medan 

stålcylindern som dessutom var något mindre kunde behöva fler än 10 svep.  

Handenheten bör hållas i vinkel mot ytan för att skanningen ska bli bra. Den bör inte 

hållas så att den infallande laserstrålen sammanfaller med ytans normal. Tester utförda 

av Feng et al. (2001) visar att osäkerheten ökar när reflektionsvinkeln är i närheten av 

0°. Detta beror på att bruset ökar när infallsvinkeln blir väldigt liten eller lika med noll. 

Vid skanning av plastcylindern var det omöjligt att skanna rakt mot ytan – skanningen 

gav nästan inget resultat alls. En vinkel på ca 45° gav tillräckligt med laserreturer för att 

ge ett tillräckligt bra resultat. Cylindrar och sfärer var svåra att skanna i jämförelse med 

plana ytor. Att hålla en bra vinkel över en plan yta är däremot lätt. 

RAA har en laser av klass 2M. Den typen av laser ska vara säker för ögonen och 

användaren bör inte löpa någon risk för ögonskador. Det beror dock på i vilken 

omfattning man skannar. Ett oväntat problem med krökta, högreflekterande ytor, var 

spegeleffekten. När ytan är tillräckligt blank reflekteras hela strålen och om man har 

otur får man en oförminskad laserstråle rakt in i ögonen. Eftersom bestämningen av 

skanningsavståndet görs genom att se till att kontrollpunkten möter laserlinjen under 

hela skanningen (figur 8) är det svårt att hinna vända bort blicken varje gång som 

reflektionen passerar ögonen. Speciellt stora problem uppstod vid skanning av sfärerna, 

som reflekterade laserstrålen på ett splittrat och oförutsägbart sätt. Efter en dags 

skanning uppstod en del otrevliga effekter – i vårt fall kvardröjande ljusreflexer i 

synfältet, trötta ögon och lätt huvudvärk.  
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4.4. Några reflektioner om studien 

Att använda probning som referens för skanning är en beprövad metod. Vi tycker själva 

att det gick enkelt och gick snabbt. Däremot har programmet Polyworks ett begränsat 

utbud av olika jämförande analyser mellan skanning och en probad modell. Polyworks 

är mer lämpat för jämförelse mellan en CAD-modell och en färdig produkt och fungerar 

säkert bra för en slutanvändare inom industri och produktion. Om vi gjort analysen med 

en CAD-modell hade det varit lättare att förstå resultatet och de värden vi fick från 

analysen. Det är lättare att dra slutsatser ur en analys om den görs med en CAD-modell 

som har en tolerans som måste uppfyllas. Naturligtvis är det möjligt att sätta sin egen 

tolerans, men det är svårt att själv välja ett sådant värde. 

Provskanningarna har gjorts med stöd av resultaten i de vetenskapliga studier som 

nämns i introduktionen. Dessa studier har oftast utförts med stationära detaljskannrar, 

som är lätta att kontrollera med avseende på vinkel och skanningsavstånd. Man kan 

naturligtvis få en hel del nyttiga tips och råd genom att ta del av resultatet, eftersom den 

stationära skannern fungerar enligt samma princip som den handhållna skannern i vår 

studie. I praktiken är det tyvärr inte lika lätt. Den handhållna, flyttbara skannerns största 

styrka är att den ger sin användare en stor frihet genom sin rörlighet. Den ledade 

mätarmen gör det möjligt att skanna snabbt och i svåra vinklar. Den tillåter även 

skanning av föremål som kanske inte kan flyttas. Denna styrka kan dock lätt bli en 

svaghet eftersom samma frihet gör handhavandet svårt att kontrollera i detalj.  

4.5. Slutsats 

Resultatet från studien visar att skanning mot exempelvis högreflekterande ytor ger ett 

sämre resultat än skanning mot ytor med lägre reflektans. Resultatet kan dock bli bättre 

om användaren vänjer sig vid att hantera handenheten och därmed effektiviserar sin 

teknik. Om objektet har hög reflektans behövs det alltså en del träning. Det är någonting 

man måste räkna med om man planerar att använda RAA i sitt arbete.  

I vår studie fick vi en del sekundärreflektioner som först var svåra att förklara, men som 

sedan visade sig bero på underlagets reflektans. Det hade varit ett bra grund för en ny 

studie med handhållen linjeskanner. Även dagsljusets inverkan på skanningen hade varit 

intressant att studera närmare, eftersom en flyttbar skanner används även utomhus. 
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