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Abstract 
Purpose – To construct successful mobile Augmented Reality solutions that make virtual 
objects coexist with reality, robust tracking systems capable of tracking position and orientation 
with high precision is required. The study's purpose was therefore: 
 
To investigate the precision of the tracking systems in ARKit and ARCore to receive material 
regarding how well virtual objects can be anchored on a physical position.  
 
Both ARKit and ARCore utilize a concept called anchors to achieve heightened precision in the 
tracking of virtual objects. How reliable these anchors are in each framework and whether they 
improve precision was thus examined. 
  
Method – Experiments were designed and performed in the study, where one app for each 
framework was created with the purpose of placing a virtual object with or without an anchor 
in front of the device. Fixed physical positions were used as references to calculate how much 
the virtual object were drifting when the device was moved around in two different scenes. 
 
Findings – The average drift of the anchors were 15,2 cm and 27 cm with ARKit in each scene.  
The anchors with ARCore had an average drift of 7,8 cm and 4,7 cm. The study found that the 
tracking of virtual objects improved in ARCore when anchors were used, while ARKit gave 
mixed results where clear improvements could be seen only when there was enough texture in 
the scene. 
 
Implications – The study shows that ARCore handles the tracking of virtual objects better 
than ARKit. The study also confirms that anchors should be utilized to improve the precision of 
the tracking in ARCore, while in ARKit it is only improved when there are a sufficient amount 
of texture in the surroundings. 
 
Limitations – Only one smartphone for each framework were used in the experiments. The 
scenes were static and the experiments were performed in as bright conditions as possible. The 
study only tested one anchor and says nothing regarding changes in the reliability and precision 
when multiple anchors are used. 
 
Keywords – Augmented Reality, ARKit, ARCore, tracking, anchors.  
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Sammanfattning 
Syfte – För att konstruera lyckade mobila Augmented Reality-lösningar som får virtuella 
objekt att se ut att samexistera med verkligheten krävs robusta trackingsystem som klarar av 
att spåra position och orientering med hög precision. Således var studiens syfte:  
 
Att undersöka precisionen i trackingsystemen i ARKit och ARCore för att erhålla underlag om 
hur väl virtuella objekt kan förankras på en fysisk position.  
 
Både ARKit och ARCore använder konceptet förankringspunkter för att uppnå ökad precision 
i trackingen av virtuella objekt. Därav undersöktes hur pålitliga dessa förankringspunkter är för 
respektive ramverk och huruvida de förbättrar precisionen eller inte. 
 
Metod – I studien genomfördes egenutformade experiment där en app för respektive ramverk 
skapades med uppgiften att placera ut ett virtuellt objekt med eller utan förankringspunkt 
framför enheten. Med hjälp av fasta fysiska positioner som användes som referenspunkter 
kunde förskjutningar av virtuella objekt beräknas när enheten förflyttades i två olika scener. 
 
Resultat – Medelförskjutningen av förankringspunkterna i ARKit var 15,2 cm och 27 cm i 
respektive scen. För ARCore blev medelförskjutningen av förankringspunkterna 7,8 cm och 4,7 
cm. Trackingen av virtuella objekt förbättrades i ARCore i båda scenerna när 
förankringspunkter användes. Däremot fick ARKit blandade resultat där trackingen 
förbättrades avsevärt när tillräckligt med textur fanns, men försämrades när det inte fanns. 
 
Implikationer – Studien visar att ARCore klarar trackingen av virtuella objekt bättre än 
ARKit. Vidare bekräftar studien att förankringspunkter bör användas för att förbättra 
precisionen i trackingen i ARCore, medan det i ARKit endast förbättras när tillräckligt med 
textur finns i omgivningen.  
 
Begränsningar – Endast en smartphone för respektive ramverk användes i experimenten. 
Scenerna var statiska och experimenten genomfördes i så ljusa förhållanden som möjligt. 
Studien testade enbart en förankringspunkt och säger således inget om hur pålitligheten och 
precisionen förändras när multipla förankringspunkter används.  
 
Nyckelord – Augmented Reality, ARKit, ARCore, tracking, förankringspunkter.  
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång 
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 
 

Examensarbetet har genomförts i samarbete med företaget Cybercom Group i Jönköping. 
Uppdraget bestod av att utveckla en prototypapp till FläktGroup AB, med handledning 
av Cybercom. Syftet med appen var att demonstrera hur företagets fläktaggregat och fläktkåpor 
kan se ut i kundens fysiska omgivning med hjälp av Augmented Reality. 

1.1 Bakgrund 
Augmented Reality (AR) definieras som en direkt eller indirekt vy av en verklig fysisk miljö som 
har förstärks med datorgenererad information i realtid (Furht, 2011).  Kombinationen av vyn 
från den verkliga fysiska miljön som har förstärkts med virtuella objekt tillåter människan att 
se en integration mellan det digitala och det verkliga (se figur 1). Generellt sett sker detta med 
hjälp av en display och ett system som klarar av att hålla reda på vilken riktning och position 
som användaren har i den verkliga världen.  
 

 
Figur 1. Exempel på en verklig fysisk miljö som har förstärkts med virtuellt material.  
 
Furht (2011) förklarar att displayer för AR kan delas in i tre kategorier: huvudmonterade, 
rumsbestämda och handhållna. Huvudmonterade displayer bärs på huvudet genom till 
exempel en hjälm eller ett par glasögon vilket möjliggör att användaren kan se den verkliga 
fysiska världen direkt genom displayen samtidigt som den grafiskt klarar av att täcka över vyn 
med virtuella objekt. Den andra kategorin kallas för Spatial Augmented Reality och använder 
bland annat videoprojektorer, optiska element och hologram. Det som skiljer denna typ från de 
andra är att den inte är knuten till en användare, utan kan användas av flera människor 
samtidigt. Den tredje och sista kategorin är handhållna displayer som är mindre portabla 
enheter (till exempel smartphones) som använder sig av kameraoptik för att presentera en vy 
av den verkliga fysiska världen. Bilderna som fångas av kameran kan sedan redigeras i realtid 
genom att rendera ut de virtuella objekten ovanpå den fångade bilden. 
  
För att ett portabelt/mobilt AR-system ska fungera väl, används oftast en teknik som kallas 
för tracking. Tracking har som uppgift att spåra var enheten som kör AR-systemet befinner sig 
i den verkliga världen (eftersom enheten kan flyttas runt när och hur som helst) för att kunna 
rendera ut de virtuella objekten med en korrekt vinkel och på en korrekt plats. 
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Herling och Broll (2011) beskriver två olika tillvägagångssätt för tracking. Det första och mer 
primitiva sättet är att använda sig av utplacerade markeringar som systemet använder för att 
orientera sig. Det finns flera nackdelar till detta sätt eftersom det bland annat förutsätter att 
systemet befinner sig i en förbestämd miljö vilket ger avsevärda begränsningar. Det andra och 
mer avancerade sättet använder sig av igenkänningspunkter från vyn av miljön som har fångats 
med kameran, till exempel kanter, hörn och kontrast mellan färger och objekt (figur 2 visar 
skillnaden mellan tillvägagångssätten). Algoritmer som beräknar dessa igenkänningspunkter i 
realtid tillsammans med andra sensorer som accelerometer, gyroskop eller GPS används då i 
kombination för att spåra var enheten befinner sig.  
 

 
Figur 2. Utplacerade, fördefinierade punkter i form av QR-koder i den vänstra bilden. 
Visualisering av igenkänningspunkter (de gula prickarna) till höger.  
  
Begreppet AR myntades 1990 av den tidigare Boeingforskaren Caudell (Lee, 2012). Sedan dess 
har ett välkänt problem varit att teknologin inte räcker till för att utforma AR-lösningar 
eftersom det krävs en kraftfull CPU och tillräckligt med RAM (Furht, 2011). Under senare år 
har dock AR avancerat kraftigt och erhållit ökad tillgänglighet för konsumenter genom bland 
annat smartphonespelet Pokémon Go som visade prov på den potentiella popularitet som finns 
inom AR.   
  
I juni 2017 (året efter Pokémon Gos succé), presenterade Apple ramverket ARKit som 
underlättar utvecklingen av AR-appar till iOS. Därefter agerade Google snabbt med att följa i 
samma fotspår genom att presentera Androids motsvarighet; ARCore. Ramverkens uppgifter 
är att spåra omvärlden och hålla reda på enhetens position relativt till den verkliga världen. 
Inget av ramverken ansvarar för att rendera ut de virtuella objekten, utan ansvarar endast för 
att ge den information som krävs för att kunna rendera ut de virtuella objekten på korrekt 
position och vinkel.  
  
Båda dessa ramverk använder liknande tekniker i AR-lösningarna som skapas. I 
dokumentationen för ARCore (Google Developers, 2017) finner man att ARCore använder 
kameran för att detektera igenkänningspunkter och plan (golv och väggar) med syftet att 
beräkna enhetens positionella förändringar. Denna visuella information kombinerad med 



 

3 

mätningar från enhetens accelerometer och GPS möjliggör rendering av digitala objekt i vad 
som uppfattas vara det korrekta perspektivet. På samma sätt använder ARKit världens och 
kamerans koordinatsystem kombinerat med hårdvarans förflyttningssensor för att 
skapa virtualitet som överensstämmer med verkligheten (Apple Developers, u.å.).   

1.2 Problembeskrivning 
En utmaning inom AR är hur de virtuella objekten ska förhålla sig till verkligheten. Furht (2011) 
menar att för att konstruera ett framgångsrikt mobilt AR system krävs robust tracking. Vidare 
förklarar Furht att ett välkänt faktum är att det behövs bra precision när man spårar position 
och orientering för att kunna lura människan att tro att de virtuella objekten samexisterar med 
verkligheten.  
  
I ARKit (Apple Developer, u.å.) och ARCore (Google Developer, 2017) används 
förankringspunkter för att spåra en punkt och orientering i den fysiska världen. 
Förankringspunkter har uppgiften att alltid representera en position i världen som enheten ska 
minnas och kan användas för att ge virtuella objekt en position, till skillnad från 
igenkänningspunkter som är tillfälliga punkter skilda från de virtuella objekten som endast 
används för att hjälpa till att beräkna positioner. 
 
Ett virtuellt objekt bör ha en förankringspunkt för att förhindra att objektet förflyttas när 
användaren går runt eller om den fysiska scenen förändras. Google beskriver hur 
förankringspunkterna för ARCore bland annat hjälper till att korrigera förskjutningar i 
koordinatsystemet samt relatera virtuella objekt till fysiska objekt (Salter, 2017). I 
dokumentationen för ARKit skriver Apple Developer (u.å.) att förankringspunkter förbättrar 
kvaliteten för trackingen i området runt omkring punkten så att virtuella objekt upplevs vara 
kvar på samma plats relativt till ytor i den fysiska världen. Både ARKit och ARCore kan 
automatiskt uppdatera förankringspunkternas koordinater för att uppnå detta.  
 
Även om både Apple och Google rekommenderar användning av förankringspunkter, är det 
ändå utvecklarens ansvar att själv lägga till dem. Renderingsramverken lägger inte till 
förankringspunkterna automatiskt, utan utvecklaren måste själv anropa AR-ramverkens 
metoder för att skapa dem. Utvecklaren kan dock anropa renderingsramverkens egna metoder 
för att instansiera de virtuella objekten, varpå de skapas utan förankringspunkter. I dessa fall 
är det möjligt att resultatet blir sämre än i lösningar som använder förankringspunkter. Google 
beskriver även att förankringspunkter för ARCore är kostsamma för enhetens CPU och ska tas 
bort när de inte behövs för att öka appens prestanda (Google Developer, 2018). 
 
Utöver att bra precision krävs när position och orientering spåras för att erhålla objekt som ser 
ut att samexistera med verkligheten, är det även viktigt att veta hur bra precisionen är för att få 
insikt om en AR-app är genomförbar. Om appen kräver väldigt hög precision i trackningen är 
det inte säkert att idén går att genomföra med ARKit eller ARCore. Som ett exempel tar Furht 
(2011) upp medicinska applikationer där kirurger kan bli presenterad med relevant information 
genom AR. I situationer där applikationen ska visa var specifika delar av kroppen sitter krävs 
det att precisionen är extremt tillförlitlig. Ett annat exempel är inom byggindustrin, där en AR-
applikation skulle kunna visa vad som sitter bakom väggar. Om precisionen inte är tillräckligt 
exakt kan det leda till skador på rör, kablage eller annat som sitter bakom dessa väggar när man 
borrar i dem. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att för att konstruera lyckade AR-lösningar behövs ett 
robust trackingsystem som kan spåra position och orientering med så hög precision att ett 
virtuellt objekt upplevs samexistera med verkligheten. Vidare framgår det 
att ARKit och ARCore båda använder konceptet förankringspunkter för att förbättra 
spårningen av en position och orientering i verkligheten. Därmed är syftet med denna studie:  
  

Att undersöka precisionen i trackingsystemen i ARKit och ARCore för att 
erhålla underlag om hur väl virtuella objekt kan förankras på en fysisk 
position.  
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För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Eftersom 
förankringspunkter används för att förankra virtuella objekt, samt att det krävs att dessa 
virtuella objekt inte förflyttas för att bygga en lyckad AR-lösning, ska pålitligheten (hur väl 
ursprungspositionen överensstämmer med slutpositionen) bland förankringspunkterna 
undersökas. Därmed är studiens första frågeställning:  
 

[1] Hur pålitliga är förankringspunkterna i ARKit och ARCore i scenarion där enhetens 
position förändras? 

 
Eftersom uppfattningen om de virtuella objektens position även beror på om objekten är 
relaterade till förankringspunkter innebär det att det kan vara skillnad på hur väl objekten 
trackas beroende på om förankringspunkter används eller inte. Utvecklaren måste själv välja 
att lägga till förankringspunkterna och för ARCore medför de dessutom kostsamma 
beräkningar som belastar enhetens CPU. Därmed är studiens andra frågeställning: 
 

[2] Hur mycket förbättras precisionen i trackingen av virtuella objekt i ARKit och ARCore 
när förankringspunkter används? 

 
För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet har experiment genomförts. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Med tanke på den begränsade kompabilitet de båda ramverken erbjöd under studiens gång 
innebar det att enbart en smartphonemodell per plattform användes som testenheter vid 
genomförandet. Detta beror på att äldre smartphones och mjukvara inte har den tillräckliga 
prestanda som krävs. Således fungerade ARKit endast på enheter med iOS 11 installerat och 
med en processor av modell A9 eller senare medan ARCore krävde specifika enheter med 
minimum Nougat som operativsystem (se bilaga 1), vilket medförde att antalet testenheter som 
kunde användas förminskades.   
 
Ytterligare avgränsning i studien var att scenerna i experimenten var så ljusa som möjligt 
(utförda under dagsljus med taklampan tänd) och således togs ingen hänsyn till hur ljuset i 
miljön påverkar mätvärdena. Detta eftersom att Apple (2017) hävdar att om det inte finns 
tillräckligt med ljus i rummet, kommer inga igenkänningspunkter hittas vilket resulterar i att 
trackingen begränsas. Därför valdes denna variabel att uteslutas ur experimenten för båda 
ramverken.  
 
I studien användes nedanstående enheter och operativsystem: 

 1 iPhone X – iOS 11.3.1 

 1 Google Pixel - Android Oreo 8.1.0 
 
Följande versioner av ramverk användes: 

 ARKit 1.5 med SceneKit 

 ARCore 1.0 med Unity 

1.5 Disposition 

I det direkt efterföljande kapitlet kallat Metod och genomförande finns studiens arbetsprocess 
beskriven, dess ansats och design, studiens datainsamling och dataanalys samt diskussion 
angående studiens trovärdighet.  Kapitel tre Teoretiskt ramverk innehåller den teoretiska 
grund och förklaringsansats som finns till studien, syftet och frågeställningar. Därefter 
kommer Empiri, ett kapitel som beskriver den empiriska domän som studien baseras på och en 
beskrivning av empirin som samlats in. Kapitel fem heter Analys och i detta får studiens 
frågeställningar sina svar baserat på behandlingen av den insamlade empirin och det teoretiska 
ramverket. Rapporten avslutas med kapitel sex Diskussion och slutsatser där en 
sammanfattning av resultatet, implikationer och begränsningar finns, samt studiens slutsatser, 
rekommendationer och vidare forskning. Slutligen hittar man referenser och ett kapitel 
innehållandes bilagor. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens 
ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas 
med en diskussion kring studiens trovärdighet. 
 
Arbetet utformades som en experimentell studie. Denna typ valdes för att kunna dra slutsatser 
baserat på värdena som tillhandahölls av de genomförda experimenten. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens frågeställningar har experiment utförts. Experiment är en beteckning 
på ett undersökningsupplägg som studerar några enstaka variabler och ser till att försöka 
kontrollera det som påverkar dessa variabler (Davidsson och Patel, 2011). I experimenten i 
denna studie var således förankringspunkternas position och enhetens position de variabler 
som undersöktes. Utöver dessa var antal igenkänningspunkter i olika scener en variabel som 
påverkade. Data samlades in över hur enhetens och förankringspunktens virtuella koordinater 
påverkades av fysiska positionsförflyttningar av enheten. Denna data kunde sedan användas 
för att analysera pålitligheten bland förankringspunkterna samt jämföra de skillnader som blev 
med och utan användandet av en förankringspunkt.  

2.2 Arbetsprocessen 
Studien inleddes med en genomgång av relevant teori som finns inom området för att öka 
kunskapen och erhålla underlag inför analysen. Kunskapen kunde sedan utnyttjas för att 
generera lämpligt utformade experiment. Därefter utvecklades en app med vardera ramverk 
som användes under experimenten. När detta hade genomförts analyserades den data som 
samlats in för att slutligen leda till resultat och slutsatser. Se figur 3 för en förenklad tidslinje.  
 

 
Figur 3. Ordningen på delarna i arbetet. 

2.3 Ansats 
Studien som har genomförts var kvantitativt inriktad genom att värden av intresse samlades in 
och bearbetades. Kvantitativ forskning innebär således mätningar vid datainsamlingen och 
statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Davidsson och Patel, 2011). Fortsättningsvis hade 
studien ett induktivt förhållningssätt med tanke på att studien inte var förankrad i någon 
tidigare framtagen teori samt att inga hypoteser formulerades, utan ur undersökningen som 
genomfördes formulerades en egen teori (Davidsson och Patel, 2011).   

2.4 Design 
Experimenten var utformade för att testa hur väl ett virtuellt objekt är kvar på samma fysiska 
position när enheten påverkas av förflyttningar. 
 
Två scener med varierat innehåll av textur i form av lågt eller högt antal igenkänningspunkter 
användes i experimenten för att erhålla mätvärden från olika scenarion. I scenerna placerades 
ett virtuellt objekt antingen med eller utan förankringspunkt. Enheten som appen kördes på 
förflyttades sedan runt scenen med kameran riktad mot det virtuella objektet (se figur 4 för en 
visualisering). Under experimenten registrerades data för enhetens och förankringspunkternas 
koordinater när enheten befann sig på den fysiska ursprungspositionen, halvvarvspositionen 
och slutpositionen (samma position som ursprungspositionen). Två stativ som representerar 
ursprungsposition/slutposition och halvvarvsposition placerades mittemot varandra, varvid 
mätvärdena registrerades.  
 
När experimenten hade utförts kunde insamlad data om koordinaterna vid stativen jämföras 
och användas för att beräkna ett värde i centimeter (cm) som representerade hur mycket det 
virtuella objektet hade förskjutits.  
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Figur 4.  Rörelsemönstret under experimenten. Data registreras på samtliga namngivna 
positioner. Pyramiden representerar ett virtuellt objekt med eller utan förankringspunkt. 

2.4.1 Scenriggning 
För att erhålla så konsekventa värden som möjligt och värden som inte påverkas av 
miljöskillnader riggades testscener som användes på samma sätt i samtliga test. Med tanke på 
att trackingen i ARKit och ARCore påverkas av igenkänningspunkter som upptäcks i de bilder 
som fångas av kamerasensorn, skalades scenen som användes i första experimentet ner 
(scenförändring som resulterade i en scen med färre igenkänningspunkter) med avsikten att 
analysera och jämföra hur pålitligheten hos förankringspunkterna påverkas av mer eller mindre 
textur i scenen. Efter att ha undersökt flertalet potentiella miljöer med hjälp av ramverkens 
igenkänningspunktsdetektion, identifierades två lämpliga miljöer som kom att användas under 
experimenten: 

 Innehållsrik scen – Mycket textur i omgivningen. 

 Innehållsfattig scen - Lite textur i omgivningen. 
 

Eftersom att scenerna var av olika storlek, innebar det att avståndet mellan stativen, banan som 
enheten färdades mellan mätpositionerna samt tiden det tog att förflytta sig ett halvt varv skilde 
sig. I den innehållsrika scenen var avståndet mellan stativen 429 cm, banan runt det virtuella 
objektet var 1216 cm och tiden det tog att förflytta sig ett halvt varv, det vill säga att ta bort 
enheten från stativet, gå till andra stativet och fästa enheten, låg inom 15 till 20 sekunder. 
Stativen i den innehållsfattiga scenen var 330 cm ifrån varandra, banan var 821 cm och 
halvvarvstiden låg inom 10 till 15 sekunder. Tiderna för de båda scenerna togs fram genom att 
testgå ett par rundor innan experimenten genomfördes och ansågs vara passande för att kunna 
hålla enheten stabil och utesluta risken för hastiga rörelser som kan påverka trackingen. Det 
enda som scenerna hade gemensamt var höjden på stativen, vilken var 138 cm. Figur 5 visar 
den innehållsrika scenen och figur 6 den innehållsfattiga.  
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Figur 5. Den innehållsrika scenen. De gula markeringarna på golvet är banan som enheten 
förflyttades efter. Stolar, sladdar och färgskiftningar gjorde att denna scen var fylld av 
igenkänningspunkter.  
 

 
Figur 6. Den innehållsfattiga scenen. Sparsamt med saker och samma färger i omgivningen 
resulterade i att få igenkänningspunkter upptäcktes.  

2.4.2 Experimentappar 
Apparna som utvecklades till experimenten hade den enkla uppgiften att placera ut objektet två 
meter framför kameran. Detta ansågs vara en lämplig distans i förhållande till storleken på 
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scenerna. Två olika sätt användes för att lägga till objektet; med eller utan förankringspunkt. 
Utöver detta konfigurerades apparna för att inte tillåta plandetektion, vilket annars hade 
medfört att ramverken automatiskt skapar förankringspunkter med syftet att upptäcka och 
spåra horisontella och vertikala plan, vilket således hade påverkat resultatet. Att ha 
plandetektion påslaget och förankringspunkter som läggs till automatiskt blir även 
beräkningsmässigt dyrare för enhetens CPU (Google Developer, 2018) och ska därför undvikas 
om det inte behövs. 
 
Android-appen utvecklades med Unity som renderingsramverk medan iOS-appen utvecklades 
med SceneKit som renderingsramverk. Inget av renderingsramverken lägger till 
förankringspunkter till de virtuella objekten automatiskt, utan det måste utvecklaren själv välja 
att göra, vilket tillåter att experimentet kunde utföras med och utan förankringspunkter. 

2.4.2.1 Objektplacering och koordinatavläsning i ARCore 

Figur 7 visar koden för hur ett virtuellt objekt utan förankringspunkt placeras i scenen medan 
figur 8 visar fallet med förankringspunkt. Dessa inleds på samma sätt men i det sistnämnda 
fallet relateras även objektet till en förankringspunkt. I figur 9 demonstreras hur koordinaterna 
av intresse extraheras. 
 

 
Figur 7. Ett virtuellt objekt utan förankringspunkt placeras i scenen, två meter framför 
kameran (enheten). Placering baseras på kamerans nuvarande position och riktning. Sedan 
instansieras objektet med objectPrefab vilket är en variabel som är relaterad till den 3D-
modell som används vid renderingen.  
 

 
Figur 8. Ett virtuellt objekt med förankringspunkt placeras och instansieras i scenen på 
samma sätt som utan förankringspunkt. Skillnaden här är att ett objekt kallat Pose 
innehållandes position och orientering skapas. Ur Posen skapas sedan en förankringspunkt 
med dessa egenskaper. Objektets transformationsmatris som beskriver position och 
orientering relateras därefter till förankringspunktens transformationsmatris.   
  

 
Figur 9. För att få ut enhetens och förankringspunktens position används kamerans och 
förankringspunktens transformationsmatris.  
 
Se bilaga 2 för den fullständiga koden. 

2.4.2.2 Objektplacering och koordinatavläsning i ARKit 

Precis som för ARCore visas objektplacering och koordinatavläsning i några figurer. Figur 10 
innehåller koden för hur ett virtuellt objekt utan förankringspunkt läggs till, figur 11 hur ett 
virtuellt objekt med förankringspunkt läggs till och figur 12 visar hur koordinaterna hämtas.  
 

 
Figur 10. En translationsmatris skapas och multipliceras med enhetens 
transformationsmatris för att få en transformationsmatris för noden (3D-modellen) som är 
två meter framför kameran. Noden läggs sedan till direkt i SceneKit-scenen utan en 
förankringspunkt. 



 

9 

 

 
Figur 11. En translationsmatris skapas och multipliceras med enhetens 
transformationsmatris för att få en transformationsmatris som är två meter framför 
kameran. En förankringspunkt skapas sedan och läggs till i sessionen i ARKit. Callback-
metoden ”renderer” ansvarar för att returnera den nod (3D-model) som ska tillhöra 
förankringspunkten. 
 

 
Figur 12. Koordinater hämtas genom den fjärde kolumnen i transformationsmatrisen.   
 
Se bilaga 3 för den fullständiga koden. 

2.4.3 Genomförande 
För att kunna relatera en fysisk position till de virtuella koordinater som enheten och 
förankringspunkten antar i ramverket användes två exakta fysiska positioner. I figur 4 
illustrerades detta genom de två stativen som har samma fysiska positioner under 
experimentens gång.  
 
När experimentappen startar börjar ARKit och ARCore att spåra var enheten befinner sig 
genom att bygga upp ett eget koordinatsystem. För att få fram siffror för förflyttningarna av 
förankringspunkten och enhetens koordinater, användes de fysiska positionerna på stativen 
som referenspunkter. Eftersom enhetens fysiska position var samma före och efter, krävs det 
även att den koordinat som enheten antar i det koordinatsystem som ramverken bygger upp 
ska vara samma före och efter, annars har en förskjutning av origo skett i ramverkens 
koordinatsystem. Om koordinaten i koordinatsystemet har förändrats, måste även 
förankringspunkten justeras för att motverka förskjutningarna av origo och på så vis 
fortfarande representera samma fysiska position, annars har även förskjutningen skett för 
förankringspunkten. Dessa värden har registrerats och hämtats direkt från ARKit och ARCore 
under experimentens gång. 
 
Figur 13, 14 och 15 illustrerar hur datainsamlingsmetoden fungerade. Den fortlöpande listan 
numrerad 1–9 förklarar varje enskilt nummer i figurerna.  
 

1. Sessionen startar. Ramverket börjar bygga det koordinatsystem som ska användas för 

att spåra enheten. Enheten befinner sig i origo. Detta sker inom en meter från 

ursprungspositionen i figur 13. Detta måste göras eftersom ramverken behöver tid och 

rörelse för att se scenen i olika vinklar och på så vis bygga en uppfattning om 

omgivningen så att trackingen kan börja. 

2. Enheten placeras på ett stativ och får en koordinat på ursprungspositionen. Den fysiska 

positionen för stativet förblir densamma under experimentets gång. I ramverkets 

koordinatsystem befinner sig enheten i koordinaten (X1, Y1, Z1) som registreras.  
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3. Ett virtuellt objekt placeras ut två meter framför enheten. Koordinaten (A1, B1, C1) 

registreras för förankringspunkten eller det virtuella objektet, beroende på om en 

förankringspunkt används eller inte.  

Figur 13. 1: Koordinatsystem för att spåra enheten och det virtuella objektet, 2: enhetens 
koordinater på stativet, 3: det virtuella objektet med eller utan förankringspunkt som 
placerats ut. 
 

4. Enheten flyttas längs en markerad bana i samma höjd som stativen med kameran 

riktad mot det virtuella objektet. Förflyttningen tar mellan 10-20 sekunder beroende 

på scen. 

5. Enheten befinner sig just nu i (X2, Y2, Z2) som registreras. Eftersom att det fysiska 

avståndet mellan ursprungspositionen och halvvarvspositionen är känt så kan följande 

uträkning användas för att se hur väl det stämmer överens med det virtuella avståndet 

mellan koordinaterna (X1, Y1, Z1) och (X2, Y2, Z2) i ramverkens koordinatsystem: 
 

𝑑 = √(𝑋2 − 𝑋1)2 + (𝑌2 − 𝑌1)2 + (𝑍2 − 𝑍1)2 

 

6. Koordinaten för det virtuella objektets förankringspunkt registreras som (A2, B2, C2). 
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Figur 14. 4: Förflyttning av enhet, 5: enhetens koordinat på halvvarvspositionen, 6: 
förankringspunktens nuvarande koordinat. 

 

7. Enheten flyttas tillbaka till den ursprungliga exakta fysiska positionen ovanpå stativet. 

Förflyttningen av enheten sker längs en markerad bana i samma höjd som stativen med 

kameran riktad mot det virtuella objektet. Detta sker under 10-20 sekunder beroende 

på scen. 

8. I ramverkets koordinatsystem har nu enheten positionen (X3, Y3, Z3). Om (X1, Y1, Z1) 

som registrerades i punkt två och (X3, Y3, Z3) inte antar samma värden betyder det att 

ramverkets koordinatsystem har förskjutits i förhållande till verkligheten. Med tanke 

på att stativet fortfarande står på samma fysiska plats kan detta med säkerhet antas. 

För att räkna ut hur mycket koordinatsystemet har förskjutits kan följande uträkning 

användas: 
  

(𝑋∆, 𝑌∆, 𝑍∆) = (𝑋3 − 𝑋1, 𝑌3 − 𝑌1, 𝑍3 − 𝑍1) 

9. Koordinaten för det virtuella objektets förankringspunkt registreras som (A3, B3, C3). 

Om koordinaten (A1, B1, C1) antar samma värde som (A3, B3, C3) så har 

förankringspunkten förskjutits lika mycket som ramverkets koordinatsystem har 

förskjutits med uträkningen i punkt 8. Den röda punkten i figur 15 motsvarar den 

tidigare fysiska positionen för det virtuella objektet. För att förankringspunkten ska 

ha en korrekt fysisk position måste koordinaten för förankringspunkten således 

uppdateras till:  

  
(𝐴𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡 , 𝐵𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡 , 𝐶𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡) = (𝐴1 + 𝑋∆ , 𝐵1 + 𝑌∆, 𝐶1 + 𝑍∆) 

 
               Ovanstående värde kan sedan användas för att beräkna hur mycket  
               förankringspunktens koordinater förskjutits:  
 

(𝐴∆, 𝐵∆, 𝐶∆) = (𝐴𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡 − 𝐴3, 𝐵𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡 − 𝐵3, 𝐶𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡 − 𝐶3) 
 

               Genom att sedan jämföra slutkoordinaterna med den egentligen korrekta   
               koordinaten, kan förskjutningsdistansen extraheras genom: 

 

𝑑 =  √(𝐴3 − 𝐴𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡)2 + (𝐵3 − 𝐵𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡)2 + (𝐶3 − 𝐶𝐾𝑜𝑟𝑟𝑒𝑘𝑡)2  
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Figur 15. 7: Enhetens förflyttning, 8: enhetens koordinat på slutpositionen, 9: 
förankringspunktens koordinat och förflyttning. 

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod utav insamling av empirisk data från genomförandet av 
experimentet som beskrivs i avsnitt 2.4.3. Den data som samlades in utgjordes av koordinater 
hämtade från ARKit och ARCore för enheten och det virtuella objektet med eller utan 
förankringspunkt. Dessa värden registrerades tre gånger på två fysiska positioner 
(ursprungsposition/slutposition och halvarvsposition) i två olika scener med varierad textur. 
 
För varje scenario upprepades experimenten åtta gånger för att erhålla flera värden och således 
undvika att enstaka extrema resultat som går utanför normen påverkar resultatet helt och 
hållet. Åtta gånger var ett genomförbart antal upprepningar med den tid som fanns tillgänglig 
och samtidigt tillräckligt för att se att de upprepade mätvärdena började bli konsekventa och 
snarlika. 

2.6 Dataanalys 
Med den empiriska data som har samlats in användes kvantitativa analysmetoder. Eftersom 
experimenten upprepades och flertalet värden samlades in, möjliggjorde det att statistiska 
metoder som medelvärde och standardavvikelse kunde tillämpas för att analysera hur mycket 
värdena av intresse hade förflyttats. Samtliga beräkningar som gjordes automatiserades med 
hjälp av ett egenskrivet Pythonskript vilket finns i bilaga 4.  
 
Tabeller och diagram skapades för att illustrera resultateten och presentera den insamlade 
empirin. Datan kunde sedan användas för att besvara frågor om till exempel hur stor skillnaden 
i förskjutning av origo och det virtuella objektet är när förankringspunkt används och inte, om 
någon axel förskjuts mer än andra och så vidare. Resultaten från den statistiska analysen kunde 
direkt användas för att besvara de båda frågeställningarna. 

2.7 Trovärdighet 
För att öka trovärdigheten för studien utfördes åtta återupprepningar av varje test för samtliga 
inblandade enheter i syfte om att erhålla så många värden som möjligt, vilka därefter kunde 
jämföras med varandra. Med mer data påverkar inte enstaka extrema mätvärden det totala 
resultatet lika mycket. 
 
Experimenten utfördes med endast en enhet per ramverk: en iPhone X till ARKit och en Google 
Pixel till ARCore. Eftersom sensorer som kamera, gyroskop och accelerometer kan skilja mellan 
olika smartphonemodeller, kan det begränsade antalet enheter som fanns tillgängliga 
möjligtvis påverka resultatet.  
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till frågeställningarna ”Hur pålitliga är förankringspunkterna för 
ARKit och ARCore i scenarion där den fysiska scenen förändras” och "Hur mycket förbättras 
precisionen i trackingen av virtuella objekt i ARKit och ARCore när förankringspunkter 
används" beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: tracking, matrisberäkning, 
ARKit, och ARCore. Tekniker och koncept om tracking behandlas därför att en förståelse för 
hur tracking fungerar är väsentligt för datainsamling och analys. Matrisberäkning inom 3D-
grafik behandlas eftersom det används i både ARKit och ARCore för att göra beräkningar om 
förflyttning och koordinater.  

3.2 Tekniker och koncept för tracking 

3.2.1 6DoF 
Six Degrees of Freedom (6DoF) refererar till den totala rörelsefrihet ett objekt kan ha i en 
tredimensionell värld, vilket betyder att ett objekt kan röra sig på sex olika sätt. Rörelse i form 
av förflyttning av objektets position kallas för translation (Liu et al., 2012). Objektets position 
kan förflyttas längs de tre axlarna; vänster/höger (X), upp/ner (Y) och framåt/bakåt (Z). Utöver 
förflyttning av objektets position kan objektet även roteras runt de tre axlarna, vilket kallas för 
rotation. Se figur 16 för en komplett överblick. 

 
Figur 16. 6DoF visualiserat med de olika axelrotationerna namngivna.  
 
Med de sex olika rörelserna kan objektet anta alla möjliga positioner och riktningar i den 
tredimensionella världen. Detta är en förutsättning som krävs av trackingen för att AR ska 
fungera i tre dimensioner, så att position och riktning kan bestämmas för enheten som ska 
rendera ut objekten med korrekt vinkel och avstånd. 

3.2.2 Visual-Inertial Odometry 
Acharya et al. (2017) skriver att Visual Odometry (VO) är en teknik som främst har använts 
inom robotik med syftet att hålla reda på en robots position. Fortsättningsvis förklarar Acharya 
et al. (2017) att i VO analyseras bilder kontinuerligt från en kamerasensor för att hitta 
igenkänningspunkter i omgivningen och på så sätt kunna beräkna positionsförflyttningar med 
hjälp av bilderna när positionen förändras. Den största nackdelen med denna metod är att det 
hela tiden krävs tillräckligt med textur i de fångade bilderna för att det ska finnas tillräckligt 
många igenkänningspunkter att räkna med, till exempel en enfärgad vägg. Dessutom kan 
hastiga rörelser orsaka oskarpa bilder som även dessa försvårar uträkningen. 
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En annan teknik för att mäta positionsförflyttningar är att använda Inertial Measurement Unit 
(IMU) sensorer, så som accelerometer och gyroskop, genom att hela tiden räkna ut 
förändringar för position och riktning (Acharya et al., 2017). Vidare menar Acharya et al. (2017) 
att fördelen med denna metod är att den inte påverkas av externa referenser, till skillnad från 
VO som förlitar sig på att det alltid finns tillräckligt med textur. Nackdelen är att mätningar 
från sensorerna inte alltid är exakta, vilket resulterar i en möjlig förskjutning av positioneringen 
under tidens gång. 
 
Acharya et al. (2017) skriver att Visual-Inertial Odometry (VIO) kombinerar både VO och IMU 
genom att utnyttja de fördelar som teknikerna erbjuder för att täcka nackdelarna som de lider 
av. Med hjälp av VO och kamerasensorer kan igenkänningspunkter i omgivningen lokaliseras 
för att kartlägga miljön och se positionsförändringar, samtidigt som accelerometer och 
gyroskop kan utnyttjas för att förfina positioneringen och hantera situationer när 
kamerasensorn täcks över, oskarpa bilder fångas eller miljöer med för lite textur inträffar. 

3.2.3 Concurrent Odometry and Mapping 
Concurrent Odometry and Mapping (COM) är en process för att spåra/tracka position och 
orientering i världen. Likt VIO använder även COM kamerasensor och IMU för att uppnå 
tracking och hitta distinkta igenkänningspunkter som kan användas för att räkna ut enhetens 
position och orientering i den verkliga världen (Google Developers, 2018).  

3.3 Matrisberäkning inom 3D-grafik 
4x4-matriser används för att hålla reda på och beräkna förflyttningar, rotation och skala för 
virtuella objekt i tre dimensioner. Dessa matriser används i både ARKit (Apple Developer, u.å.) 
och ARCore (Google Developers, 2018), samt renderingsramverk som SceneKit (Apple 
Developer, u.å.) och Unity (Unity Documentation, 2018). 
 
Varje virtuellt objekt, förankringspunkt och enhetens kamera har en matris som kallas för 
transformationsmatris. Resterande information i detta avsnitt är hämtat från Opengl-tutorial 
(u.å.). Transformationsmatrisen innehåller information om hur objektet förhåller sig till den 
tredimensionella världen. Eftersom objekt kan röra och befinna sig i 6DoF måste den således 
hålla reda på position, rotation och skala. För att extrahera information om objektets 
koordinater används de tre första värdena i kolumn fyra av matrisen (se figur 17). 
 

 
Figur 17. Exempel på en transformationsmatris där objektets koordinater i X, Y och Z kan 
hittas i den fjärde kolumnen. 
 
För att förflytta, rotera eller skala ett objekt används matrismultiplikation med objektets 
transformationsmatris. För att den resulterande matrisen ska vara korrekt när flera av de tre 
typerna av förändring är involverade är det viktigt att multipliceringen sker i rätt ordning, där 
skalning multipliceras först, till följd av rotation och till sist förflyttning.  
 
Den typ av matris som används i syfte av att förflytta ett objekt kallas ofta för translationsmatris. 
Translationsmatrisen baseras på en identitetsmatris (se figur 18). Matrismultiplikation med en 
identitetsmatris producerar en oförändrad matris, vilket kan jämföras med att multiplicera med 
ett. För att bestämma den positionsförflyttning som translationsmatrisen utför ändras X, Y och 
Z som representerar de tre första värdena i kolumn fyra. I figur 19 syns ett exempel på hur en 
translationsmatris kan multipliceras med ett objekts transformationsmatris för att ge objektet 
en ny position.  
 



 

15 

 
Figur 18. En identitetsmatris. 

 
Figur 19. Exempel på hur en translationsmatris kan användas för att förflytta ett objekts 
position genom matrismultiplikation. Objektets nya position blir (20, 10, 10). 

3.4 ARKit  

3.4.1 Funktionalitet 
Verktygen som ARKit utnyttjar för att erbjuda en optimal AR-upplevelse kan brytas ned i tre 
lager: världstracking, hit-testing och ljusestimering, varav trackingen (i ARKit används VIO) är 
själva kärnan i ramverket (Apple Developer, u.å.). Ramverket hanterar dock inte själva 
renderingen av de virtuella objekten utan detta sköts antingen av någon av Apples 
egenutvecklade renderare/spelmotorer (SceneKit och SpriteKit), det hårdvarunära Metal eller 
någon av de externa spelmotorerna Unity och Unreal, vilka är integrerade med ramverket 
(Apple Developer, u.å). 

3.4.2 API 
Varje applikation som använder sig utav ARKit kräver att ett sessionsobjekt (ARSession) 
skapas. En ARSession samordnar de större processerna som till exempel inläsning av data från 
IMU, kontrollering av kamerasensorn samt analyserandet av dessa bilder. Denna data används 
sedan av sessionen för att konstruera ett koordinatsystem med syftet att spåra enhetens 
position i verkligheten (Apple Developer, u.å.). 
 
Ett sessionsobjekt kräver även konfigurering, vilket baseras på en av de tre typerna av den 
abstrakta klassen ARConfiguration. Enligt dokumentationen (Apple Developer, u.å.) finner 
man följande konfigurationer: 

 ARWorldTrackingConfiguration: Spårar världen i 6DoF assisterat av kamera och IMU 

samt möjliggör även att plan upptäcks.  

 AROrientationTrackingConfiguration: Spårar världen i 3DoF (endast rotation runt 

axlarna), vilket medför att AR-upplevelsen limiteras avsevärt med tanke på att 

förflyttningar längs axlarna inte registreras.  

 ARFaceTrackingConfiguration: Används för att upptäcka kännetecken i ansiktet med 

hjälp av kameran på framsidan av enheten. 
 
Den aktiva sessionen producerar ARFrames för varje infångad bild. En ARFrame kan tolkas 
som en ”snapshot” och består av den infångade bilden från kamerasensorn så väl som 
trackinginformation inklusive position, orientering, igenkänningspunkter samt 
förankringspunkter som existerar i scenen (Apple Developer, u.å.).  

3.4.3 Krav 
För att köra applikationer som använder ARKit fullt ut, det vill säga inklusive all funktionalitet 
samt tracking i 6DoF, behövs en iOS-enhet med processor av typen A9, A10 eller A11. Enheten 
måste även ha iOS 11 eller en senare version av operativsystemet installerat (Apple Developer, 
u.å.). Dock är användning av konfigurationen ARFaceTracking begränsad på så sätt att den för 
närvarande enbart är kompatibel med iPhone X.  
 



 

16 

Ytterligare krav som ställs av Apple (Apple Developer, u.å.) är att vid utveckling av 
applikationer som använder ARKit behövs en Macintosh med XCode 9 eller senare installerat. 
Trots att möjligheten finns att utveckla med externa program som Unity, måste applikationen 
kompileras och signeras genom en Macenhet med XCode. Testning av utvecklade AR-appar kan 
inte heller utföras med hjälp av en simulator, utan måste ske med en fysisk iOS-enhet. 

3.5 ARCore 

3.5.1 Funktionalitet 
I överblicken av ARCore (Google Developer, 2018) finner man att ARCore anammar tre 
huvudteknologier för att integrera virtuella objekt i den verkliga världen, nämligen: 
rörelsespårning, miljöförståelse och ljusestimering. Rörelsespårning och miljöförståelse är 
alltså själva trackingen som är tekniken COM i ARCore. Det enda som inte sköts av ramverket 
(precis som i fallet med ARKit) är rendering av objekt. Renderingen hanteras istället antingen 
genom det hårdvarunära OpenGL i Java eller med någon av spelmotorerna Unity eller Unreal.  

3.5.2 API 
Precis som i ARKit är startpunkten för appar utvecklade med ARCore ett sessionsobjekt. Det är 
detta objekt som hanterar livscykeln för ARCore sessionen (Google Developer, 2018). För att 
utföra ytterligare konfigureringar av sessionen används en klass kallad Config. Denna klass 
manövrerar beteendet hos tre olika funktionaliteter som enligt dokumentationen för de olika 
lägena är: 

 LightEstimationMode: Hanterar ljusestimeringsprocessen. Antingen inställt som 

AMBIENT_INTENSITY (aktiverat) eller DISABLED.  

 PlaneFindingMode: Verifierar huruvida plandetektion ska vara aktiverat eller inte.  

 UpdateMode: Bestämmer hur frekvent uppdatering av sessionen ska ske. Antingen 

BLOCKING (när en ny kamerabild är tillgänglig eller var 30:e sekund) eller 

LATEST_CAMERA_IMAGE som uppdaterar oavsett om en ny kamerabild finns eller 

inte. 
 
Sessionen kallar sedan uppdateringsmetoden kontinuerligt, vilken i sin tur returnerar ett objekt 
av klassen Frame. Enligt dokumentationen (Google Developer, 2018) finner man att en Frame 
representerar tillståndet vid en viss tidpunkt av sessionen. Informationen som en Frame 
innehåller är till exempel igenkänningspunkter, ljusestimering, förankringspunkter, position 
och orientering av kameran inklusive bilden som har fångats.  
 
I en session kan även förankringspunkter läggas till. I en introduktionspresentation vid 
lanseringen av ARCore (Salter, 2017) presenterades förhållningssätt vid användning av 
förankringspunkter: 

 Används för att korrigera förskjutningar i rörelsedetektionen. 

 Placera inte virtuella objekt långt ifrån deras förankringspunkter. 

 Relatera virtuella objekt till fysiska objekt. 

 Undvik att använda globala koordinatsystem.  

3.5.3 Krav 
För att utveckla med ARCore krävs en fysisk enhet som kör operativsystemet Android 7.0 eller 
senare samt en av de utvalda kvalificerade modellerna som listas i bilaga 1. 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för 
denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 
frågeställningar. 
 
Tabellinformation: 

 I tabellerna som presenteras har virtuella objekt utan förankringspunkt enbart 
koordinater för ursprungspositionen. Detta beror på att i resterande positioner har 
detta objekts koordinater förändrats lika mycket som koordinatsystemet förändrats 
och är därför inte nödvändigt att ta upp. 

 Samtliga koordinater presenteras i meter. 

 Samma innebär samma koordinater som på ovanstående position. 

 Koordinater virtuellt objekt innebär ett objekt som har lagts till utan förankringspunkt. 

 Värdena i kolumnen Koordinater enhet representerar (X1, Y1, Z1), (X2, Y2, Z2) och (X3, 
Y3, Z3) som definierades i avsnitt 2.4.3 Genomförande. 

 Värdena i kolumnen Koordinater virtuellt objekt/förankringspunkt representerar (A1, 
B1, C1), (A2, B2, C2) och (A3, B3, C3) som definierades i avsnitt 2.4.3. 

4.1 Innehållsrik scen 

4.1.1 ARCore utan förankringspunkt 
Vid försök fem misslyckades mätningen en gång på så sätt att det virtuella objektet och enheten 
aldrig slutade förflyttas i ramverkets koordinatsystem. Detta innebar att koordinaterna 
ändrades konstant. Sessionen startades således om. Se tabell 1 för mätvärden. 
 
Tabell 1. Samtliga mätvärden från experimentet med ARCore utan förankringspunkt i den 
innehållsrika scenen.  

Försök Position Koordinater enhet  Koordinater 
virtuellt objekt 

1 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.05, 0.10, 0.42)  
(-0.86, 0.16, 4.85) 
(0.07, 0.07, 0.36) 

(-0.30, 0.10, 2.38) 
- 
- 

2 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.15, -0.04, 0.38) 
(0.49, 0.02, 4.38) 
(0.09, -0.04, 0.40) 

(0.20, -0.06, 2.37) 
- 
- 

3 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.03, -0.01, 0.54) 
(-0.46, -0.07, 4.93)  
(-0.01, -0.03, 0.52) 

(-0.26, 0.05, 2.52) 
- 
- 

4 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.27, -0.02, 0.48) 
(0.37, -0.06, 4.87) 
(0.25, -0.01, 0.42) 

(0.22, -0.03, 2.48) 
- 
- 

5 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.03, 0.01, 0.55) 
(0.25, -0.04, 4.88) 
(-0.18, -0.04, 0.54) 

(-0.05, -0.01, 2.55) 
- 
- 

6 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.10, 0.08, 0.72) 
(0.41, 0.09, 4.88) 
(-0.07, 0.11, 0.73) 

(-0.02, 0.13, 2.71) 
- 
- 

7 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.00, 0.04, 0.51) 
(0.42, -0.09, 4.86) 
(-0.02, 0.00, 0.50) 

(-0.03, 0.02, 2.51) 
- 
- 

8 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.10, 0.09, 0.58) 
(0.26, 0.04, 4.79) 
(-0.18, 0.00, 0.52) 

(0.07, 0.09, 2.58) 
- 
- 

4.1.2 ARCore med förankringspunkt 
I försök fyra misslyckades mätningen en gång på samma sätt som i föregående experiment. Det 
virtuella objektet och koordinatsystemet slutade aldrig förflyttas. Därför var sessionen tvungen 
att startas om. Se tabell 2 för mätvärden.  
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Tabell 2. Samtliga mätvärden från experimentet med ARCore med förankringspunkt i den 
innehållsrika scenen.  

Försök Position Koordinater enhet  Koordinater 
förankringspunkt 

1 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.01, 0.02, 0.61) 
(0.84, -0.04, 4.68) 
(-0.06, 0.01, 0.66) 

(0.38, -0.09, 2.57) 
(0.38, -0.07, 2.59) 
(0.38, -0.05, 2.61) 

2 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.31, -0.01, 0.44) 
(0.48, 0.03, 4.48) 
(0.30, 0.01, 0.44) 

(0.33, -0.05, 2.42) 
(0.33, -0.07, 2.43) 
(0.32, -0.06, 2.43) 

3 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.06, 0.01, 0.37) 
(0.66, 0.04, 4.77) 
(-0.08, -0.01, 0.44) 

(0.36, -0.03, 2.37) 
(0.34, -0.06, 2.34) 
(0.34, -0.06, 2.34) samma  

4 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.03, -0.01, 0.17) 
(0.98, 0.01, 3.93) 
(-0.03, -0.01, 0.18) 

(0.26, -0.03, 2.14) 
(0.26, -0.06, 2.15) 
(0.26, -0.06, 2.15) samma 

5 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.02, 0.00, 0.33) 
(0.13, -0.02, 4.76) 
(-0.03, 0.00, 0.31) 

(0.03, -0.05, 2.33) 
(0.03, -0.07, 2.33) 
(0.03, -0.06, 2.32) 

6 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.03, -0.01, 0.25) 
(0.05, 0.13, 4.12) 
(-0.04, -0.04, 0.20) 

(0.00, 0.02, 2.25) 
(0.00, 0.02, 2.25) samma 
(0.00, -0.09, 2.25) 

7 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.03, 0.06, 0.28) 
(0.53, -0.06, 4.58) 
(0.20, -0.10, 0.31) 

(0.11, 0.04, 2.27) 
(0.27, -0.12, 2.31) 
(0.28, -0.12, 2.30)  

8 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.03, 0.05, 0.19) 
(0.52, 0.03, 4.62) 
(-0.22, 0.09, 0.22) 

(0.15, 0.01, 2.14) 
(0.16, -0.01, 2.14) 
(0.16, - 0.01, 2.15) 

4.1.3 ARKit utan förankringspunkt 
Se tabell 3 för mätvärden.  
 
Tabell 3. Samtliga mätvärden från experimentet med ARKit utan förankringspunkt i den 
innehållsrika scenen.  

Försök Position Koordinater enhet  Koordinater 
virtuellt objekt 

1 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.02, -0.03, -0.40) 
(0.81, -0.01, -4.28) 
(-0.03, -0.01, -0.27)  

(0.24, -0.01, -2.38) 
- 
- 

2 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.01, -0.03, -0.50) 
(0.55, -0.05, -4.62) 
(-0.05, -0.05, -0.57) 

(0.11, -0.05, -2.49) 
- 
- 

3 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.07, -0.01, -0.39) 
(1.01, 0.01, -4.43) 
(0.12, -0.03, 0.38) 

(0.50, -0.02, -2.35) 
- 
- 

4 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.01, -0.04, -0.44) 
(0.50, -0.03, -4.59) 
(-0.16, -0.03, -0.41) 

(0.17, -0.06, -2.45) 
- 
- 

5 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.01, -0.02, -0.26) 
(0.01, 0.23, -5.95) 
(-0.36, 0.22, -1.78) 

(-0.02, -0.02, -2.26) 
- 
- 

6 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.04, -0.04, -0.24) 
(-0.43, -0.08, -4.12) 
(-0.35, -0.09, -0.02) 

(-0.10, -0.03 -2.24) 
- 
- 

7 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.02, -0.02, -0.12) 
(0.18, -0.05, -4.30) 
(0.09, -0.06, -0.17) 

(-0.08, -0.06, -2.12) 
- 
- 

8 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.02, -0.03, -0.11) 
(-0.15, -0.03, -4.10) 
(-0.16, -0.07, -0.06) 

(-0.15, -0.03, -2.11) 
- 
- 
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4.1.4 ARKit med förankringspunkt  
Se tabell 4 för mätvärden.  
 
Tabell 4. Samtliga mätvärden från experimentet med ARKit med förankringspunkt i den 
innehållsrika scenen.  

Försök Position Koordinater enhet  Koordinater 
förankringspunkt 

1 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.10, -0.03, -0.33) 
(0.36, -0.01, -4.58) 
(0.11, -0.02, -0.24) 

(0.16, -0.02, -2.32) 
(0.16, -0.02, -2.32) samma 
(0.16, -0.02, -2.32) samma 

2 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.06, -0.02, -0.52) 
(0.49, 0.00, -4.57) 
(-0.14, -0.01, -0.43) 

(0.14, -0.03, -2.69) 
(0.14, -0.03, -2.69) samma 
(0.14, -0.03, -2.69) samma 

3 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.03, 0.00, -0.27) 
(-0.23, 0.02, -4.34) 
(0.23, 0.07, -0.02) 

(-0.23, -0.02, -2.25)  
(-0.23, -0.02, -2.25) samma 
(-0.23, -0.02, -2.25) samma 

4 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.14, 0.00, -0.34) 
(1.12, -0.01, -4.34) 
(0.14, 0.00, -0.46) 

(0.59, -0.01, -2.29) 
(0.59, -0.01, -2.29) samma 
(0.59, -0.01, -2.29) samma 

5 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.32, -0.06, -0.34) 
(0.15, -0.02, -4.31) 
(0.26, -0.06, -0.38) 

(0.28, -0.10, -2.34) 
(0.28, -0.10, -2.34) samma 
(0.28, -0.10, -2.34) samma 

6 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.18, -0.01, -0.31) 
(0.29, 0.01, -4.34) 
(0.14, 0.04, -0.16) 

(0.10, -0.01, -2.31) 
(0.10, -0.01, -2.31) samma 
(0.10, -0.01, -2.31) samma 

7 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.04, 0.03, -0.36) 
(0.24, 0.02, -4.40) 
(0.06, 0.02, -0.33) 

(0.17, -0.06, -2.35) 
(0.17, -0.06, -2.35) samma 
(0.17, -0.06, -2.35) samma 

8 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.41, -0.07, -0.24) 
(-0.42, -0.05, -4.79) 
(-0.50, -0.04, -0.51) 

(-0.25, -0.06, -2.24) 
(-0.25, -0.06, -2.24) samma 
(-0.25, -0.06, -2.24) samma 

4.2 Innehållsfattig scen 

4.2.1 ARCore utan förankringspunkt 
Se tabell 5 för mätvärden. 
 
Tabell 5. Samtliga mätvärden från experimentet med ARCore utan förankringspunkt i den 
innehållsfattiga scenen.  

Försök Position Koordinater enhet  Koordinater 
virtuellt objekt 

1 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.03, -0.02, 0.15) 
(0.38, 0.16, 3.69) 
(-0.04, -0.02, 0.16) 

(0.05, -0.12, 2.14) 
- 
- 

2 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.01, -0.01, 0.26) 
(0.25, -0.06, 3.54) 
(0.04, -0.04, 0.24) 

(0.02, -0.09, 2.26) 
- 
- 

3 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.01, -0.01, 0.20) 
(0.50, 0.03, 3.34) 
(0.04, -0.02, 0.20) 

(0.13, -0.08, 2.19) 
- 
- 

4 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.04, 0.01, 0.29) 
(1.66, -0.05, 3.53) 
(-0.02, 0.01, 0.28) 

(0.02, -0.04, 2.29) 
- 
- 

5 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.11, 0.09, 0.31) 
(0.55, 0.11, 3.83) 
(-0.08, 0.02, 0.27) 

(0.25, 0.03, 2.29) 
- 
- 

6 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.07, -0.06, 0.15) 
(0.32, 0.01, 3.49) 
(0.02, -0.05, 0.14) 

(0.00, -0.12, 2.16) 
- 
- 
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7 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.07, 0.01, 0.22) 
(0.45, -0.03, 3.23) 
(-0.20, -0.04, 0.23) 

(0.17, -0.08, 2.22) 
- 
- 

8 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.03, -0.01, 0.17) 
(0.34, 0.02, 3.22) 
(-0.05, -0.01, 0.15) 

(0.11, -0.07, 2.16) 
- 
- 

4.2.2 ARCore med förankringspunkt 
Experimentet i den innehållsfattiga scenen med ARCore med förankringspunkt misslyckades 
två gånger: en gång vid försök två och en gång vid försök åtta. Vid försök två försvann det 
virtuella objektet helt vilket medförde att mätningen startades om. Vid försök åtta hoppade det 
virtuella objektet runt överallt 20–30 cm. Detta medförde att värdena av intresse inte kunde 
registreras och mätningen startades således om. Se tabell 6 för mätvärden. 
 
Tabell 6. Samtliga mätvärden från experimentet med ARCore med förankringspunkt i den 
innehållsfattiga scenen.  

Försök Position Koordinater enhet  Koordinater 
förankringspunkt 

1 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.02, 0.00, 0.24) 
(0.12, 0.23, 3.49) 
(-0.04, -0.01, 0.23) 

(-0.09, -0.07, 2.24) 
(-0.10, -0.08, 2.22) 
(-0.10, -0.10, 2.21) 

2 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.60, 0.05, 0.27) 
(-0.73, 0.06, 3.54) 
(-0.63, 0.04, 0.23) 

(-0.79, 0.00, 2.26) 
(-0.78, -0.05, 2.26) 
(-0.78, -0.05, 2.26) samma 

3 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.02, 0.01, 0.40) 
(0.24, 0.05, 3.63) 
(-0.06, 0.00, 0.43) 

(0.03, -0.02, 2.40) 
(0.02, -0.07, 2.42) 
(0.02, -0.08, 2.41) 

4 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.20, 0.16, 0.50) 
(0.90, 0.11, 5.26) 
(0.15, 0.10, 0.43) 

(0.30, 0.07, 2.49) 
(0.27, -0.01, 2.42) 
(0.27, -0.01, 2.41) 

5 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.20, 0.20, 0.39) 
(0.50, 0.20, 3.53) 
(0.02, 0.20, 0.26) 

(0.38, 0.19, 2.39) 
(0.18, 0.09, 2.30) 
(0.19, 0.12, 2.23) 

6 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.02, -0.03, 0.26) 
(0.64, -0.04, 3.60) 
(-0.02, -0.05, 0.29) 

(0.25, -0.13, 2.24) 
(0.26, -0.13, 2.25) 
(0.26, -0.14, 2.26) 

7 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.07, -0.05, 0.33) 
(-0.59, -0.08, 3.63) 
(-0.08, -0.09, 0.27) 

(0.29, -0.11, 2.30) 
(0.29, -0.13, 2.29) 
(0.30, -0.14, 2.29) 

8 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.10, -0.10, 0.34) 
(0.69, -0.17, 3.66) 
(-0.05, 0.02, 0.28) 

(0.23, -0.15, 2.32) 
(0.28, -0.20, 2.32) 
(0.28, -0.07, 2.26) 

4.2.3 ARKit utan förankringspunkt 
Försök sju tvingades omstart eftersom att det virtuella objektet/koordinatsystemet flög iväg och 
därför slutade koordinaterna aldrig att uppdateras. Se tabell 7 för mätvärden. 
 
Tabell 7. Samtliga mätvärden från experimentet med ARKit utan förankringspunkt i den 
innehållsfattiga scenen.  

Försök Position Koordinater enhet  Koordinater 
virtuellt objekt 

1 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.12, -0.05, -0.21) 
(0.95, 0.00, -3.10) 
(0.05, 0.05, -0.10) 

(0.51, -0.13, -2.15) 
- 
- 

2 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.44, -0.09, -0.24) 
(-0.52, -0.07, -3.23) 
(-0.48, -0.06, 0.00) 

(-0.64, -0.19, -2.22) 
- 
- 

3 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.02, -0.04, -0.21) 
(0.40, -0.02, -3.35) 
(-0.06, -0.03, -0.15) 

(0.08, -0.14, -2.21) 
- 
- 
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4 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.15, -0.00, -0.13) 
(-0.03, 0.05, -3.45) 
(-0.20, 0.03, -0.53) 

(-0.20, -0.09, -2.13) 
- 
- 

5 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.01, 0.06, -0.25) 
(0.97, 0.04, -3.43) 
(0.02, 0.05, -0.22) 

(0.55, -0.06, -2.18) 
- 
- 

6 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.03, -0.01, -0.30) 
(0.98, -0.03, -3.54) 
(-0.01, -0.04, -0.30) 

(0.47, -0.10, -2.23) 
- 
- 

7 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.04, -0.04, -0.31) 
(0.67, -0.06, -3.14) 
(-0.04, -0.06, -0.28) 

(0.38, -0.10, -2.26) 
- 
- 

8 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.07, -0.07, -0.43) 
(0.88, -0.04, -3.36) 
(0.12, -0.07, -0.43) 

(0.43, -0.18, -2.38) 
- 
- 

4.2.4 ARKit med förankringspunkt  
Se tabell 8 för mätvärden. 
 
Tabell 8. Samtliga mätvärden från experimentet med ARKit med förankringspunkt i den 
innehållsfattiga scenen.  

Försök Position Koordinater enhet  Koordinater 
förankringspunkt 

1 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.17, -0.05, -0.33) 
(0.16, -0.03, -3.58) 
(-0.26, -0.04, 0.48) 

(-0.08, -0.11, -2.31) 
(-0.08, -0.11, -2.31) samma 
(-0.08, -0.11, -2.31) samma 

2 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.06, 0.06, -0.30) 
(0.42, 0.07, -3.65) 
(0.02, 0.09, -0.42) 

(0.25, 0.01, -2.31) 
(0.25, 0.01, -2.31) samma 
(0.25, 0.01, -2.31) samma 

3 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.30, 0.04, -0.17) 
(-0.85, 0.26, -3.78) 
(-0.34, 0.05, -0.10) 

(-0.47, -0.01, -2.15) 
(-0.47, -0.01, -2.15) samma 
(-0.47, -0.01, -2.15) samma 

4 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(0.17, 0.03, -0.28) 
(0.12, 0.03, -3.09) 
(-0.02, 0.03, 0.18) 

(0.09, -0.01, -2.28) 
(0.09, -0.01, -2.28) samma 
(0.09, -0.01, -2.28) samma 

5 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.03, -0.01, -0.43) 
(1.35, -0.01, -3.37) 
(0.03, -0.04, -0.40) 

(0.78, -0.04, -2.25) 
(0.78, -0.04, -2.25) samma 
(0.78, -0.04, -2.25) samma 

6 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.40, -0.02, -0.28) 
(0.48, -0.03, -3.31) 
(-0.38, -0.02, -0.21) 

(0.04, -0.06, -2.24) 
(0.04, -0.06, -2.24) samma 
(0.04, -0.06, -2.24) samma 

7 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.02, -0.03, -0.28) 
(0.45, -0.03, -3.50) 
(0.22, 0.01, -0.32) 

(0.10, -0.07, -2.26) 
(0.10, -0.07, -2.26) samma 
(0.10, -0.07, -2.26) samma 

8 Ursprung 
Halvvarv 
Slut 

(-0.04, -0.05, -0.28) 
(0.49, -0.01, -3.68) 
(-0.01, -0.01, -0.52) 

(0.18, -0.08, -2.25) 
(0.18, -0.08, -2.25) samma 
(0.18, -0.08, -2.25) samma 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla insamlad empiri och 
teoretiskt ramverk. 

5.1 Medelförskjutningar 
Tabell 9 visar medelförskjutningar för de olika experimenten. Se bilaga 5 för de individuella 
förskjutningar som tabellen baseras på.  
 
Tabell 9. Medelförskjutningar för de olika experimenten. Koordinaterna visar axelvis 
medelförskjutning.  

Experiment Förskjutning 
origo 

Avståndsfel stativ Förskjutning 
förankringspunkt 

ARCore utan 
förankringspunkt 
Innehållsrik scen 

(0.08, 0.03, 0.03) 
9,9 cm 

13,1 cm - 

ARCore med 
förankringspunkt 
Innehållsrik scen 

(0.08, 0.03, 0.03) 
9,9 cm 

21,3 cm (0.05, 0.03, 0.03) 
7,8 cm 

ARKit utan 
förankringspunkt 
Innehållsrik scen 

(0.16, 0.05, 0.36) 
43 cm 

36,2 cm - 

ARKit med 
förankringspunkt 
Innehållsrik scen 

(0.06, 0.02, 0.13) 
15,2 cm 

21,2 cm (0.06, 0.02, 0.13) 
15,2 cm 

ARCore utan 
förankringspunkt 

Innehållsfattig scen 

(0.07, 0.02, 0.01) 
7,3 cm 

19,3 cm - 

ARCore med 
förankringspunkt 

Innehållsfattig scen 

(0.05, 0.03, 0.05) 
8,8 cm 

25,5 cm (0.02, 0.03, 0.02) 
4,7 cm 

ARKit utan 
förankringspunkt 

Innehållsfattig scen 

(0.04, 0.03, 0.11) 
13,2 cm 

18,7 cm - 

ARKit med 
förankringspunkt 

Innehållsfattig scen 

(0.09, 0.02, 0.23) 
27 cm 

16,7 cm (0.09, 0.02, 0.23) 
27 cm 

5.2 Hur pålitliga är förankringspunkterna i ARKit och ARCore i scenarion 
där enhetens position förändras?  
För frågeställningen "Hur pålitliga är förankringspunkterna i ARKit och ARCore i scenarion där 
enhetens position förändras?" är det endast intressant att analysera förskjutningar när en 
förankringspunkt har använts eftersom frågeställningen syftar till att undersöka 
förankringspunkternas pålitlighet. 
 
I figur 20 visualiseras medelförskjutningarna för origo, stativavstånd och förankringspunkt 
med ARKit och ARCore i den innehållsrika scenen. ARCore gav en lägre medelförskjutning av 
origo med 9,9 cm jämfört med ARKit där medelförskjutningen var 15,2 cm. Vidare hade ARCore 
även en lägre medelförskjutning av förankringspunkten på 7,8 cm jämfört med ARKits 
medelförskjutning på 15,2 cm. Medelförskjutningen för stativavståndet var däremot jämnare 
mellan ramverken där ARKit hade förskjutits med 21,2 cm och var således en millimeter lägre 
än ARCores 21,3 cm. För ARKit blev medelförskjutningen av origo och förankringspunkt lika 
stora eftersom koordinaterna för förankringspunkten aldrig uppdaterades under 
experimentens gång och därav blev förskjutningen för origo och förankringspunkt alltid samma 
i varje försök.  
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Figur 20. Jämförelse mellan ARKit och ARCore i form av medelförskjutningar för origo, 
stativavstånd och förankringspunkt i den innehållsrika scenen när förankringspunkt 
användes. 
 
En noterbar mätning som skiljer sig mot alla andra mätningar i studien var i den innehållsrika 
scenen för ARCore med förankringspunkt i försök 7, där en relativt stor förskjutning av origo 
inträffade (23,5 cm) medan förankringspunktens koordinater uppdaterades så att den inte fick 
någon förskjutning alls. 
 
I figur 21 visas vilken av axlarna X, Y eller Z som hade störst förskjutningar för de båda 
ramverken. ARKit hade svårast att spåra förankringspunkten längs Z-axeln där 
medelförskjutningen var 13 cm, följt av X-axeln där medelförskjutningen var 6 cm och Y-axeln 
som var 2 cm. I ARCore sticker X-axeln ut där medelförskjutnigen var 5 cm i jämförelse med Y 
och Z där medelförskjutningen var 3 cm. 
 

 
Figur 21. Axelförskjutningar för förankringspunkternas medelvärde i den innehållsrika 
scenen.  
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Medelförskjutningarna av origo, stativavstånd och förankringspunkten i den innehållsfattiga 
scenen kan ses i figur 22, där ARCore hade lägre förskjutningar av origo och 
förankringspunkten. Medelförskjutningen av origo var 8,8 cm för ARCore och 27 cm för ARKit, 
medan förankringspunkten var 4,7 cm för ARCore och 27 cm för ARKit. Återigen uppdaterades 
aldrig förankringspunktens koordinater i ARKit vilket innebär att förskjutningen av origo 
förblev samma som förskjutningen av förankringspunkten i samtliga försök. I denna scen hade 
ARKit en lägre medelförskjutning vid halvvarvspositionen där stativavståndet försköts 16,7 cm 
jämfört med 25,5 cm för ARCore. 
 

 
Figur 22. Jämförelse mellan ARKit och ARCore i form av medelförskjutningar för origo, 
stativavstånd och förankringspunkt i den innehållsfattiga scenen när förankringspunkt 
användes. 
 
I ARCore var förskjutningen av förankringspunkten aldrig högre än 7,7 cm trots att origos 
förskjutning var så hög som 22,2 cm, vilket tyder på att förankringspunkten lyckas motverka 
origos förskjutning genom att korrigera sina koordinater. 
 
I figur 23 visas medelförskjutning för axlarna hos förankringspunkspunkterna i den 
innehållsfattiga scenen. Precis som i den innehållsrika scenen hade ARKit störst problem med 
att spåra Z-axeln, vilken hade förskjutits 23 cm. I ARCore hade Y-axeln förskjutits 3 cm medan 
X och Z hade förskjutits 2 cm. I denna scen hade alltså Y-axeln förskjutits mest för ARCore till 
skillnad från den innehållsrika scenen där X-axeln förskjutits mest. 
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Figur 23. Axelförskjutningar för förankringspunkternas medelvärde i den innehållsfattiga 
scenen.  

5.3 Hur mycket förbättras precisionen i trackingen av virtuella objekt i 
ARKit och ARCore när förankringspunkter används?  
För frågeställningen "Hur mycket förbättras precisionen i trackingen av virtuella objekt i ARKit 
och ARCore när förankringspunkter används?" är samtliga förskjutningar intressanta att 
använda under analysen. 
 
I ARCore minskade medelförskjutningen när förankringspunkter användes i båda scenerna (se 
figur 24). I den innehållsrika scenen sjönk medelförskjutningen från 9,9 cm utan 
förankringspunkt till 7,8 cm med förankringspunkt. I den innehållsfattiga scenen sjönk 
medelförskjutningen från 7,3 cm utan förankringspunkt till 4,4 cm med förankringspunkt.  
 

 
Figur 24. Jämförelse mellan medelförskjutningen av förankringspunkt och virtuellt objekt 
med ARCore i de båda scenerna.  
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Medelförskjutningen av origo var exakt samma med och utan förankringspunkt för ARCore i 
den innehållsrika scenen och relativt lika i den innehållsfattiga scenen där origo hade förskjutits 
7,3 cm utan förankringspunkt och 8,8 cm med förankringspunkt. Trots detta sjönk 
medelförskjutningen när förankringspunkter användes, vilket tyder på att ramverket klarar av 
att korrigera förankringspunkter för att motverka den förskjutning som sker av origo.  
 
I den innehållsrika scenen med ARCore var förskjutningen av förankringspunkten högre än 
förskjutningen av origo vid fyra av de åtta försöken, men då med högst 2 cm. Åt det andra hållet 
fanns större skillnader där förskjutning av origo var uppemot 23,5 cm högre än 
förankringspunktens förskjutning. I den innehållsfattiga scenen var förskjutningen av 
förankringspunkten högre än förskjutningen av origo vid tre tillfällen, men med högst 1.8cm, 
medan det åt andra hållet återigen var större skillnader där förskjutningen av origo var 
uppemot 14,5 cm högre än förankringspunktens förskjutning.  
 
I ARKit var medelförskjutningen lägre när förankringspunkt användes i den innehållsrika 
scenen jämfört med utan förankringspunkt, men högre i den innehållsfattiga (se figur 25). I den 
innehållsrika scenen hade det virtuella objektet utan förankringspunkt förskjutits 43 cm, vilket 
reducerades till 15,2 cm när förankringspunkt användes. I den innehållsfattiga ökade däremot 
förskjutningen när förankringspunkt användes från 13,2 cm utan till 27 cm med. 
 

 
Figur 25. Jämförelse mellan medelförskjutningen av förankringspunkt och virtuellt objekt 
med ARKit i de båda scenerna. 
 
Eftersom ARKit aldrig uppdaterade förankringspunktens koordinater finns inget förhållande 
att jämföra mellan förskjutningen av origo och förskjutningen av förankringspunkten. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens 
implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 

6.1.1 Hur pålitliga är förankringspunkterna i ARKit och ARCore i scenarion där 
enhetens position förändras? 
Utifrån experimentens insamlade data har förskjutningar för förankringspunkterna och 
medelvärdet av dem räknats ut. Dessa medelförskjutningar visar hur väl den fysiska 
ursprungspositionen överensstämmer med slutpositionen, vilket även var vad ordet pålitlighet 
definierades till i uppbyggandet till frågeställningen i avsnitt 1.3.  
 
Resultatet av experimenten visar att förankringspunkterna har en pålitlighet där 
medelförskjutningen i en innehållsrik scen är 7,8 cm för ARCore och 15,2 cm för ARKit. I 
ARCore var förskjutningarna jämt fördelade mellan de tre axlarna, medan ARKit hade en högre 
förskjutning längs Z-axeln följt av X-axeln. I den innehållsfattiga scenen visar experimentens 
resultat att förankringspunkternas pålitlighet i form av medelförskjutning är 4,7 cm för ARCore 
och 27 cm för ARKit. Även här hade ARKit svårast med X och Z-axeln och återigen hade ARCore 
en jämn fördelning mellan axlarna. 
 
Medelförskjutningarna av förankringspunkterna med ARCore blev lägre i den innehållsfattiga 
scenen än i den innehållsrika scenen. Detta kan ha att göra med att omloppsbanan runt den 
innehållsfattiga scenen var 821 cm, medan omloppsbanan runt den innehållsrika scenen var 
1216 cm och därmed förflyttades enheten 48 % längre. Detta tyder även på att ARCore inte hade 
några problem att tracka i den innehållsfattiga scenen med mindre textur. Däremot var det 
svårare för ARKit att tracka i den innehållsfattiga scenen där medelförskjutningen av 
förankringspunkten nästan fördubblades.  
 
Eftersom ARKit hade svårast att tracka förankringspunkten längs X och Z-axeln blir resultatet 
att det virtuella objektet kommer att upplevas som att det blir förskjutet närmre/längre ifrån 
kameran eller till vänster/höger om kameran. Varför förskjutningarna främst skedde längst X 
och Z-axeln kan bero på att enheten främst färdades längs de två axlarna under experimentens 
gång. Trots det lyckades ARCore att få en relativt jämn medelförskjutning längs alla tre axlarna.  

6.1.2 Hur mycket förbättras precisionen i trackingen av virtuella objekt i ARKit och 
ARCore när förankringspunkter används? 
Experimenten visade att vid användning av förankringspunkt med ARCore sjönk 
förskjutningen av det virtuella objektet med 21% (2,1 cm) i den innehållsrika scenen och 36% 
(2,6 cm) i den innehållsfattiga scenen. Förbättringar kunde även ses i form av att 
förankringspunktens förskjutning aldrig var högre än 2 cm i förhållande till origos förskjutning 
över båda scenerna, medan origos förskjutning vid flertalet tillfällen var betydligt högre än 
förankringspunktens förskjutning. 
 
Med ARKit sjönk medelförskjutningen med 65% (27,8 cm) i den innehållsrika scenen, men 
ökade sedan med 104% (13,8 cm) i den innehållsfattiga scenen. Detta tyder på att 
förankringspunkten hjälpte till i trackingen av virtuella objekt när tillräckligt med textur fanns 
i scenen, men blev sedan mindre pålitlig med mindre textur varav oväntade resultat uppstod. 

6.2 Metoddiskussion 
Scenerna som användes i studien skilde sig åt gällande mängden av igenkänningspunkter 
(textur) i scenen. Detta antal påverkades dock i form av en ökning av igenkänningspunkter på 
grund av de två stativen som placerades i scenerna. För att lyckas undgå stativens påverkan 
skulle dessa behövas maskeras för att kamoufleras in i scenen, något som det inte fanns resurser 
till att genomföra. 
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För att minska risken att hastiga rörelser påverkade datan, skedde förflyttningen av enheten 
inom ett tidsintervall. För att istället kunna utesluta den mänskliga faktorn helt och hållet hade 
enheten behövt placeras i en konstruktion som representerar omloppsbanan i vilken enheten 
sedan skjuts på. Detta hade medfört att hastiga rörelser aldrig inträffade och att exakt samma 
bana upprepades i samtliga försök. 
 
Experimenten utfördes på så sätt att två olika personer förflyttade enheten fyra försök var för 
varje experiment. Med tanke på att liknande mätvärden bortsett från eventuella extremer har 
erhållits genom hela studien av olika personer innebär det att metoden är upprepbar. Om 
endast en person hade genomfört samtliga försök skulle mätvärdena kunna härledas till just 
den personen och validiteten hade kunnat ifrågasättas. 
 
Som följd av att liknande resultat gavs oberoende av person innebar det att extremvärden inte 
sållades bort. Fall där det virtuella objektet flög iväg med koordinatsystemet eller där det 
virtuella objektet försvann helt togs inte med i beräkningarna eftersom att det var praktiskt 
omöjligt att registrera mätvärden under de försöken. Förskjutningar som var avsevärt mycket 
större än övriga förskjutningar, till exempel 150 cm, har däremot behållits i beräkningarna 
eftersom att dessa beror på ramverken och inte på själva metoden och är därför intressanta att 
inkludera i resultatet.  
 
Mätvärden registrerades i form av koordinater tre gånger på två positioner för varje försök. 
Genom detta erhölls värden om förskjutningar och avståndsfel på just dessa positioner. 
Metoden säger ingenting om hur mycket de virtuella objekten förflyttades under tiden som 
enheten förflyttades mellan stativen. Således säger metoden inget om ett virtuellt objekt 
förskjutits drastiskt men sedan korrigerats när mätvärdena registrerades.  
 
För att kunna utvärdera om metoden är lämplig att använda sig av i framtiden för att utvärdera 
trackingen i AR-system hade ytterligare validering krävts i arbetet. Bland annat hade det varit 
tvunget att vara känt redan på förhand vilket av ramverken som är "sämst" för att sedan genom 
mätningarna verifiera att det faktiskt stämmer. Detta hade resulterat i att metoden reflekterar 
rimliga värden med tanke på utgångspunkten i att ett av ramverken var sämre än det andra och 
leder till att metoden är lämplig för framtida tester av liknande slag. Ytterligare arbete som hade 
behövts göras för att förstärka kopplingen mellan hur AR-systemet används i verkligheten och 
experimenten är intervjuer med användare för att erhålla underlag om hur experimenten bör 
utformas.  

6.3 Begränsningar 
Studien innefattade enbart två olika enheter, en iPhone X och en Google Pixel, vilket berodde 
på begränsade resurser. Eftersom VIO och COM förlitar sig på kamerasensor, accelerometer 
och gyroskop kan slutsatserna därför inte med absolut säkerhet påstås gälla när ramverken 
används i andra smartphonemodeller utöver de som användes i studien.  
 
Ytterligare begränsning är att studien enbart behandlade scener som var så upplysta som 
möjligt utan att något specifikt illuminans registrerades. Dessutom var scenerna begränsade på 
så sätt att de var statiska, det vill säga att innehållet i scenen aldrig förändrades. Därför finns 
det ingenting som säger att pålitligheten är densamma som resultaten i den här studien för 
mörkare scener med betydligt lägre ljusstyrka och för dynamiska scener.  
 
Studien behandlade enbart scenarion där endast en förankringspunkt användes. Om 
pålitligheten i trackingen blir bättre eller sämre när ett flertal förankringspunkter används 
säger således resultaten inget om.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Utifrån resultaten av de utförda experimenten att döma så klarar ARCore av att hålla kvar 
förankringspunkterna på samma fysiska position bättre än ARKit. Om pålitligheten för att ett 
virtuellt objekt ska vara förankrat på en fysisk position är kritiskt för en applikation så 
rekommenderas därför ARCore framför ARKit. Med hänsyn till samhällskritiska och 
livsavgörande situationer bör dock experimentens max-värden hållas i åtanke, då avstickare i 
form av högre förskjutningar kan förekomma.  
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Med ARCore förbättrades trackingen av virtuella objekt när en förankringspunkt användes. För 
ARKit var resultateten mer ojämna, där trackingen av virtuella objekt med förankringspunkt 
förbättrades väldigt stort i den innehållsrika scenen, men försämrades sedan i den 
innehållsfattiga scenen. Detta tyder på att ARKit hade svårare att tracka i den innehållsfattiga 
scenen med minde textur och blev således opålitligt varav extrema mätvärden förekom oftare. 
Detta indikerar även att ARCore klarar av att tracka med mindre textur än ARKit, då resultatet 
för ARCore i den innehållsrika och innehållsfattiga scenen var väldigt lika. 
 
En noterbar skillnad mellan ramverken var att ARCore kontinuerligt uppdaterade 
förankringspunktens koordinater för att förbättra trackingen av förankringspunkten och på så 
vis få den att vara kvar på samma fysiska position, medan ARKit inte uppdaterade 
koordinaterna för förankringspunkten någon gång. Detta tyder på att ARKit främst fokuserar 
på att justera origo för att dess förskjutningar inte ska påverka förankringspunkten. ARCore 
fokuserar istället på att justera förankringspunkten för att motverka förskjutningen som sker 
av origo. Att ARCore inte fokuserar på att justera origo bevisas även av experimentens resultat, 
där medelförskjutning av origo var väldigt lik med och utan förankringspunkt i båda scenerna. 
 
En fördel med det tillvägagångssätt som ARCore använder är att justeringar av 
förankringspunkten påverkar den och endast den förankringspunkt som det gäller. I det andra 
tillvägagångssättet som ARKit använder så påverkas istället samtliga förankringspunkter av 
justeringarna som sker för origo. Fördelen med det är i scenarion där det är viktigt att 
förankringspunkternas relativa avstånd till varandra alltid förblir detsamma.  

6.5 Implikationer 
Studiens resultat påvisar hur väl ett virtuellt objekt kan förankras på en fysisk position med 
respektive ramverk. Resultatet visade även att ARCore klarar detta bättre än ARKit med 
marginal. Vidare bekräftar studien att förankringspunkter bör användas för att öka precisionen 
i trackingen av ett virtuellt objekt i ARCore, men i ARKit kunde förbättringar endast ses när 
tillräckligt med textur fanns i omgivningen. 

6.6 Vidare forskning 
Scenerna som användes under experimenten i denna studie var statiska. Det enda som 
förändrades i scenen under försökens gång var enheten som förflyttades. Hur 
förankringspunkter påverkas och uppför sig i rörliga scener vore därför intressant att 
undersöka för att få en inblick i hur stor pålitlighetsskillnaden är mellan statiska och dynamiska 
scener.   
 
Ytterligare förslag på områden för vidare forskning som är relaterat till scener och miljöer är 
ljusets påverkan på förankringspunkternas pålitlighet och beteende. I den här studien var 
scenerna så ljusa som möjligt och således togs ingen hänsyn till hur olika värden på 
belysningsstyrka påverkar förankringspunkterna. Därför vore det intressant att undersöka hur 
mycket pålitligheten förändras hos förankringspunkterna i mörka scener jämfört med 
resultaten i denna studie.  
 
För att kunna göra en bedömning om vilket av tillvägagångsätten som beskrivs i kapitel 6.4 som 
är lämpligast att använda när det handlar om att hantera förankringspunkter behövs mer 
underlag och forskning inom ämnet. Genom att forska om detta undersöks även hur antalet 
förankringspunkter påverkar pålitligheten i trackingen och enhetens CPU, vilka var aspekter 
som inte var inkluderade i den här studien.  
 
När studien började gå mot sitt slut, blev ARCore även tillgängligt för iOS, vilket medför att 
ARCore numera går att använda för att utveckla AR-appar till båda plattformarna. Huruvida 
resultaten i denna studie står sig för ARCore till iOS är därför av intresse att undersöka för att 
ta reda på vilket av de två ramverken som bör användas vid utveckling av AR-appar till iOS.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Supporterade enheter för ARCore under experimentens gång  

Hämtad från: https://developers.google.com/ar/discover/ (Google Developer, 2018).  

  

https://developers.google.com/ar/discover/
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Bilaga 2 – Kod för ARCore-appen  

Bilaga 2.1 – Del 1  

     
 

Bilaga 2.2 – Del 2 
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Bilaga 3 – Kod för ARKit-appen  

Bilaga 3.1 – Del 1 
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Bilaga 3.2 – Del 2 
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Bilaga 3.3 – Del 3  
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Bilaga 4 – Pythonskript som automatiserade beräkningsprocessen 
Bilaga 4.1 – Del 1  
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Bilaga 4.2 - Del 2 

 
 

Bilaga 4.3 - Del 3 
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Bilaga 5 – Förskjutningar 
Tabellinformation: 

 Samtliga beräkningar av förskjutningar för respektive experiment baseras på datan 

som finns i tabell 1-8 i empirikapitlet. Till exempel är bilaga 5.1 baserad på tabell 1, 

bilaga 5.2 baserad på tabell 2 och så vidare. 

 I de fall där virtuella objekt utan förankringspunkt har använts har dessa förskjutits 
lika mycket som origo. Därför finns förskjutning av virtuella objekt utan 
förankringspunkt inte med i tabellerna.  

 Samtliga koordinater presenteras i meter. 

 SA står för standardavvikelse. 

 Max- och minraderna innehåller absolutbelopp. 
 

Bilaga 5.1 - ARCore / innehållsrik scen / utan förankringspunkt 
 

Försök Förskjutning origo Avståndsfel stativ 

1 (0.02, -0.03, -0.06) 
7 cm 

23,3 cm 

2 (-0.06, 0.0, 0.02) 
6,3 cm 

-27,5 cm 

3 (-0.04, -0.02, -0.02) 
4,9 cm 

12,8 cm 

4 (-0.02, 0.01, -0.06) 
6,4 cm 

10,1 cm 

5 (-0.15, -0.05, -0.01) 
15,8 cm 

4,9 cm 

6 (0.03, 0.03, 0.01) 
4,4 cm 

-9,9 cm 

7 (-0.02, -0.04, -0.01) 
4,6 cm 

8,2 cm 

8 (-0.28, -0.09, -0.06) 
30 cm 

-7,7 cm 

Medel (0.08, 0.03, 0.03) 
9,9 cm 

13,1 cm 

SA 8,3 cm 7,5 cm 

Max/Min 30 cm / 4,4 cm   27,5 cm / 4,9 cm 
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Bilaga 5.2 - ARCore / innehållsrik scen / med förankringspunkt 
 

Försök Förskjutning origo Avståndsfel stativ Förskjutning 
förankringspunkt  

1 (-0.07, -0.01, 0.05) 
8,7 cm 

-13,6 cm (-0.07, -0.05, 0.01) 
8,7 cm 

2 (-0.01, 0.02, 0.0) 
2,2 cm 

-24,6 cm (0.0, 0.03, -0.01) 
3,2 cm 

3 (-0.14, -0.02, 0.07) 
15,8 cm 

15,1 cm (-0.12, 0.01, 0.10) 
15,7 cm 

4 (0.0, 0.0, 0.01) 
1 cm 

-39,7 cm (0.0, 0.03, 0.0) 
3 cm 

5 (-0.01, 0.0, -0.02) 
2,2 cm 

14,3 cm (-0.01, 0.01, -0.01) 
1,7 cm 

6 (-0.01, -0.03, -0.05) 
6 cm 

-41,7 cm (-0.01, 0.08, -0.05) 
9,5 cm 

7 (0.17, -0.16, 0.03) 
23,5 cm 

4,1 cm (0.0, 0.0, 0.0) 
0 cm 

8 (-0.19, 0.04, 0.03) 
19,6 cm 

17,4 cm (-0.2, 0.06, 0.02) 
21 cm 

Medel (0.08, 0.03, 0.03) 
9,9 cm 

21,3 cm (0.05, 0.03, 0.03) 
7,8 cm 

SA 8,1 cm 12,4 cm 6,9 cm 

Max/Min 23,5 cm / 1 cm  41,7 cm / 4,1 cm  21 cm / 0 cm 

 

Bilaga 5.3 - ARKit / innehållsrik scen / utan förankringspunkt 
 

Försök Förskjutning origo Avståndsfel stativ 

1 (-0.01, 0.02, 0.13) 
13,2 cm 

-32,2 cm 

2 (-0.04, -0.02, -0.07) 
8,3 cm 

-13,2 cm 

3 (0.05, -0.02, 0.77) 
77,2 cm 

-14,2 cm 

4 (-0.17, 0.01, 0.03) 
17,3 cm 

-11,1 cm 

5 (-0.37, 0.24, -1.52) 
158,3 cm 

140,5 cm 

6 (-0.39, -0.05, 0.22) 
45,1 cm 

-38,1 cm 

7 (0.07, -0.04, -0.05) 
9,5 cm 

-10,7 cm 

8 (-0.14, -0.04, 0.05) 
15,4 cm 

-29,8 cm 

Medel (0.16, 0.05, 0.36) 
43 cm 

36,2 cm 

SA 48,9 cm 40,1 cm 

Max/Min 158,3 cm / 8,3 cm 140,5 cm / 10,7 cm 
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Bilaga 5.4 - ARKit / innehållsrik scen / med förankringspunkt  
 

Försök Förskjutning origo Avståndsfel stativ Förskjutning 
förankringspunkt  

1 (0.01, 0.01, 0.09) 
9,1 cm 

-3,2 cm (0.01, 0.01, 0.9) 
9,1 cm 

2 (-0.08, 0.01, 0.09) 
12,1 cm 

-20,3 cm (-0.08, 0.01, 0.09) 
12,1 cm 

3 (0.2, 0.07, 0.25) 
32,8 cm 

-21,2 cm (0.2, 0.07, 0.25) 
32,8 cm 

4 (0.0, 0.0, -0.12) 
12 cm 

-17,2 cm (0.0, 0.0, -0.12) 
12 cm 

5 (-0.06, 0.0, -0.04) 
7,2 cm 

-31,6 cm (-0.06, 0.0, -0.04) 
7,2 cm 

6 (-0.04, 0.05, 0.15) 
16,3 cm 

-25,8 cm (-0.04, 0.05, 0.15) 
16,3 cm 

7 (0.02, -0.01, 0.03) 
3,7 cm 

-24,5 cm (0.02, -0.01, 0.03) 
3,7 cm 

8 (-0.09, 0.03, -0.27) 
28,6 cm 

26 cm (-0.09, 0.03, -0.27) 
28,6 cm 

Medel (0.06, 0.02, 0.13) 
15,2 cm 

21,2 cm (0.06, 0.02, 0.13) 
15,2 cm 

SA 9,6 cm 7,9 cm 9,6 cm 

Max/Min 32,8 cm / 3,7 cm 31,6 cm / 3,2 cm 32,8 cm / 3,7 cm 

 

Bilaga 5.5 - ARCore / innehållsfattig scen / utan förankringspunkt 
 

Försök Förskjutning origo Avståndsfel stativ 

1 (-0.01, 0.0, 0.01) 
1,4 cm 

26,8 cm 
 

2 (0.03, -0.03, -0.02) 
4,7 cm 

-1,1 cm 

3 (0.03, -0.01, 0.0) 
3,2 cm 

-12,2 cm 

4 (0.02, 0.0, -0.01) 
2,2 cm 

-35,9 cm 

5 (-0.19, -0.07, -0.04) 
20,6 cm 

24,7 cm 

6 (0.10, 0.01, -0.01) 
9,1 cm 

6,3 cm 

7 (-0.13, -0.05, 0.01) 
14 cm 

-24,5 cm 

8 (-0.02, 0.0, -0.02) 
2,8 cm 

-22,7 cm 

Medel (0.07, 0.02, 0.01) 
7,3 cm 

19,3 cm 

SA 6,4 cm 10,9 cm 

Max/Min 20,6 cm / 1,4 cm 35,9 cm / 1,1 cm 
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Bilaga 5.6 - ARCore / innehållsfattig scen / med förankringspunkt 
 

Försök Förskjutning origo Avståndsfel stativ Förskjutning 
förankringspunkt 

1 (-0.02, -0.01, -0.01) 
2,4 cm 

-3,9 cm (-0.01, 0.02, 0.02) 
3 cm 

2 (-0.03, -0.01, -0.04) 
5,1 cm 

-2,7 cm (-0.04, 0.04, -0.04) 
6,9 cm 

3 (-0.04, -0.01, 0.03) 
5,1 cm 

-5,9 cm (-0.03, 0.05, 0.02) 
6,2 cm 

4 (-0.05, -0.06, -0.07) 
10,5 cm 

-151,1 cm (-0.02, 0.02, 0.01) 
3 cm 

5 (-0.18, 0.0, -0.13) 
22,2 cm 

-14,6 cm (0.01, 0.07, 0.03) 
7,7 cm 

6 (0.0, -0.02, 0.03) 
3,6 cm 

10,5 cm (-0.01, -0.01, 0.01) 
1,7 cm 

7 (-0.01, -0.04, -0.06) 
7,3 cm 

4,1 cm (-0.02, -0.01, -0.05) 
5,5 cm 

8 (0.05, 0.12, -0.06) 
14,3 cm 

11,3 cm (0.0, 0.04, 0.0) 
4 cm 

Medel (0.05, 0.03, 0.05) 
8,8 cm 

25,5 cm (0.02, 0.03, 0.02) 
4,7 cm 

SA 6,2 cm 47,6 cm 2 cm 

Max/Min 22,2 cm / 2,4 cm 151,1 cm / 2,7 cm 7,7 cm / 1,7 cm 

 

Bilaga 5.7 - ARKit / innehållsfattig scen / utan förankringspunkt  
  

Försök Förskjutning origo Avståndsfel stativ 

1 (-0.07, 0.1, 0.11) 
16,4 cm 

-29,3 cm 

2 (-0.04, 0.03, 0.24) 
24,5 cm 

-30,9 cm 

3 (-0.04, 0.01, 0.06) 
7,3 cm 

-13,2 cm 

4 (-0.05, 0.03, -0.4) 
40,4 cm 

2,3 cm 

5 (0.01, -0.01, 0.03) 
3,3 cm 

2,2 cm 

6 (-0.04, -0.03, 0.0) 
5 cm 

7,6 cm 

7 (0.0, -0.02, 0.03) 
3,6 cm 

-38,2 cm 

8 (0.05, 0.0, 0.0) 
5 cm 

-26,0 cm 

Medel (0.04, 0.03, 0.11) 
13,2 cm 

18,7 cm 

SA 12,4 cm 13,2 cm 

Max/Min 40,4 cm / 3,3 cm 38,2 cm / 2,2 cm 
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Bilaga 5.8 - ARKit / innehållsfattig scen / med förankringspunkt 
 

Försök Förskjutning origo Avståndsfel stativ Förskjutning 
förankringspunkt  

1 (-0.09, 0.01, 0.81) 
81,5 cm 

-3,3 cm (-0.09, 0.01, 0.81) 
81,5 cm 

2 (-0.04, 0.03, -0.12) 
13 cm 

6,9 cm (-0.04, 0.03, -0.12) 
13 cm 

3 (-0.04, 0.01, 0.07) 
8,1 cm 

35,8 cm (-0.04, 0.01, 0.07) 
8,1 cm 

4 (-0.19, 0.0, 0.46) 
49,8 cm 

-49,0 cm (-0.19, 0.0, 0.46) 
49,8 cm 

5 (0.06, -0.03, 0.03) 
7,3 cm 

-5,2 cm (0.06, -0.03, 0.03) 
7,3 cm 

6 (0.02, 0.0, 0.07) 
7,3 cm 

-14,5 cm (0.02, 0.0, 0.07) 
7,3 cm 

7 (0.24, 0.04, -0.04) 
24,7 cm 

-4,6 cm (0.24, 0.04, -0.04) 
24,7 cm 

8 (0.03, 0.04, -0.24) 
24,5 cm 

14,1 cm 
 

(0.03, 0.04, -0.24) 
24,5 cm 

Medel (0.09, 0.02, 0.23) 
27 cm 

16,7 cm (0.09, 0.02, 0.23) 
27 cm 

SA 24,6 cm 15,7 cm 24,6 cm 

Max/Min 81,5 cm / 7,3 cm 49,0 cm / 3,3 cm 81,5 cm / 7,3 cm 

 


