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Abstract 

 

This study focuses on 3D scanning with the aid of laser triangulation. The purpose of the 
report is to seek a generalized answer to the optimal angle between laser  and camera while 
working with 3D scanning and how that angle is influenced by the distance between the 
camera and observed object.  
 
This report doesn’t solely focus on the tests and results which have been achieved but also on 
the design and construction of the 3D scanner, with the use of simple tools and a 3D printer.  
With the help of the 3D printer four test objects have been created, each with different 
characteristic features. The main design focus of the objects has been to test how well the 3D 
scanner can replicate different basic geometric shapes.  
 
The delimitations of the project have been to only use one camera and one laser, also no 
attempts to recreate the lost parts of the objects due to shadows.  
 
Then repeated tests have been deducted at 10, 15 and 20 cm distances with an angle range of 
15 to 70 degrees and a five degrees interval. Each object has been scanned 36 times, a total of 
144 scans with 200 images each scan. All data has then been saved and used to evaluate the 
different angles.  
 
This data is then represented in the form of diagrams, but the raw data is available in the 
attachments.  
 
The report will not give a general answer to the optimal angle, but the result indicates at a 
correlation between the optimal angle and the distance used between camera and the object 
that have been observed.  
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Sammanfattning 
 
Denna rapporten behandlar 3D skanning med hjälp av lasertriangulering. Syftet med 
rapporten är att söka efter ett generaliserat svar på vad den optimala vinkeln vid 3D skanning 
är samt hur den påverkas av avståndet mellan kameran och objektet.  
 
Rapporten omfattar inte bara de tester och resultat som utförts utan även design och 
konstruktion av en 3D skanner med hjälp av enkla verktyg och en 3D skrivare. Med hjälp av 
3D skrivaren så har vi även skrivit ut fyra stycken objekt med olika karakteristiska drag. 
Fokusen på objekten har varit att testa hur väl skannern klarar olika grundläggande 
geometriska former.  
 
Avgränsningarna i projektet är att endast en kamera och en laser kommer att användas, samt 
att inga försök till att återskapa de delar av objektet där skuggor bildats, kommer att göras.   
 
Sedan har upprepande tester körts på avstånden 10, 15 och 20 cm med ett vinkelspann på 15 
till 70 grader med fem graders intervall. Så varje objekt har skannats 36 gånger, en total 
mängd av 144 skanningar med 200 bilder i varje skanning. All data har sedan sparats ner och 
använts i utvärderingen av vinklarna.  
 
Denna datan representeras sen i form av diagram, men rådatan finns även tillgänglig som 
bilagor.  
 
Rapporten kommer inte svara på en generell optimal vinkel men resultatet tyder på en direkt 
koppling mellan optimal vinkel och avståndet mellan kamera och laser i de objekt som har 
observerats.  
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1 Introduktion 
Machine vision har kommit långt ifrån att vara ett verktyg som företag använder för att 
kontrollera produkter i sin produktionskedja, till att alla med en nyare mobiltelefon har 
möjlighet att 3D skanna valfritt objekt. 
 
Machine vision är egentligen ett abstrakt begrepp, det handlar inte så mycket om att en 
maskin ser utan att en maskin klarar av att processera data utifrån bilder och video. Där finns 
flera tillvägagångssätt att utföra en 3D skanning, en metod är att använda sig av 
fotogrammetri. Att flera bilder tas på det objekt som ska skannas och det är sedan möjligt att 
återskapa objektet utifrån de bilderna [1]. 
 
En annan metod är triangulering, där man med hjälp av en kamera och laser kan räkna ut hur 
djupt ett objekt är genom att använda trigonometri. Triangulering är en metod som har 
funnits länge och där finns flera matematiker som har tacklat problemet. Grundfrågan har 
varit att försöka avgöra höjden på ett berg utan att kunna ta sig till berget. Kurt Vogel skrev 
1983 om matematiker från olika platser på jorden och deras lösningsmetoder på detta 
problemet och hans skrift har sedan översatts från originalspråket tyska till engelska [2].  
 
Där finns fortfarande olika sätt att gå tillväga även efter det är fastställt att en kamera och 
laser ska användas. Ska kameran ta bilder eller ska den kontinuerligt filma objektet? Ska 
lasern vara punktbaserad eller ska den vara utformad som ett streck som täcker hela objektet? 
Istället för att använda en vanlig laser så kan man kombinera den med ett 
avståndsavmätningsverktyg. Då blir det möjligt att både läsa av bilden och se hur långt ifrån 
centrum objektet är men även få ett mätvärde från lasern som antingen bekräftar det första 
avståndet eller visar vilken felmarginal man har på det. Räcker det med att fånga objektets 
form eller ska skannern även klara av att skanna in vilka färger objektet har? Dessa frågorna 
och metoder är viktiga att ta i beaktning när en 3D skanner ska byggas. 
 
För de olika tillvägagångssätten så tillkommer diverse problem. Om en punktlaser ska 
användas så måste ett system införas för att antingen flytta lasern upp och ner eller så måste 
objektet förflytta sig upp och ner. Det kommer dessutom bli många fler bilder alternativt 
bildrutor att processera beroende på om kameran filmar eller tar bilder. Ifall en 
avståndsmätare ska användas som laser så måste dennas felmarginal även beaktas och det 
blir extra viktigt att laserns position inte ändras i sidled när den förflyttar sig i höjdled. Detta 
gäller även för objektet, att om man ska förflytta det i höjdled så får det inte förflyttas i sidled, 
oavsett vilken sort av laser man använder.  
 
Denna rapporten kommer diskutera 3D skanning med hjälp av lasertriangulering där en 
kamera och en laser har använts. Lasern har varit utformad som ett streck och har därför inte 
behövts förflytta sig i höjdled. Den enda förflyttningen som har skett under skanning har varit 
rotationen av objektet. Annars har både kamera och laser varit fastspända i konstruktionen 
och enbart rört på sig mellan skanningar.   

1.1  Bakgrund 
Vid 3D skanning med hjälp av lasertriangulering finns det två olika variabler som är viktiga 
för att få en bra upplösning i det objektet som man skannar, figur 1 beskriver dessa två 
variabler som vinkel X och avstånd Y. X är den vinkel som bildas mellan kamera och laser. 
Vinkeln spelar en väldigt stor roll vid 3D skanning, är vinkeln för liten så blir det inget djup i 
bilden som kameran tar och det blir omöjligt att skapa en 3D modell. Är vinkeln för stor så är 
det en risk att kameran inte kan uppfatta lasern till exempel på grund av att objektets form 
blockerar kameran synvinkel, detta fenomen kallas för en skuggning och även det resulterar i 
att 3D modellen inte kommer bli komplett.  
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Figur 1 3D skanning visualiserats ovanifrån  

 
Avståndet från kameran till objektet Y påverkar upplösningen som kan fås när man skannar 
objektet. Om kameran sitter för långt ifrån objektet så kommer resultatet bli att 3D 
skanningen får en låg upplösning. Nyckeln till avståndet Y är att få kameran nära objektet 
men utan att objektet kommer utanför kamerans synfält. Ett större avstånd på Y resulterar i 
att objektet tar upp mindre yta av kamerans synfält. 
 
När objektet tar upp mindre yta av bilden så blir det mindre punkter som går att använda och 
antalet pixlar per millimeter minskar. Färre punkter betyder att där finns en överliggande risk 
att skanningen kan missa detaljer, men det är också styrt av objektet. Om objektet inte har 
några små detaljer så borde inte upplösningen påverkas.  

1.2  Problembeskrivning 
Vid en optimal skanning med hjälp av lasertriangulering vill man att lasern ska synas på varje 
del av det objekt som har valts att skanna in. För att kunna se lasern över hela objektet så 
krävs det att vinkeln som används är relativt liten, eftersom en stor vinkel medför att man får 
skuggor i objektet. Används istället en för liten vinkel så får man sämre upplösning på 
objektet som skannats in. Denna rapport kommer att försöka hitta vinkelspannet där det är 
möjligt att modellera det inskannade objektet utan för hög mängd skuggning och med de 
detaljer som finns i objektet. 

 

1.2.1 Konsekvens av vinkeln 
Beroende på vilken vinkel som används så finns där direkta konsekvenser på resultatet. En för 
hög vinkel kommer orsaka skuggningar medan en för låg vinkel kommer resultera i avsaknad 
av detaljer.  
 
Det medföljer att upplösningen är direkt styrd av vilken vinkel som används. Målet är att 
kunna använda en så hög vinkel så att lasern tydligt följer de djup som finns i objektet. Men 
inte en för stor vinkel så att det resulterar i skuggningar.  
 
Om en sfär ska skannas så kommer det inte krävas mycket av vinkeln. En låg vinkel kan 
användas och det kommer fortfarande vara möjligt att återskapa sfären. Men om en golfboll 
skulle användas istället för en sfär, så kommer ytstrukturen förändras och där kommer nu 
vara små gropar runt om hela objektet. Om vinkeln då är för låg så kommer kameran inte 
uppfatta groparna utan lasern kommer fortsätta att projekteras över ytan som det gjorde på 
sfären. Om vinkeln istället ökar så kommer kameran börja uppfatta groparna då lasern nu 
börjar följa deras struktur.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivning framgår det att där bör finnas ett spann av vinklar som gör det möjligt 
att återskapa ett objekt med hjälp av 3D skanning. Syftet med studien är därför: 
 

Att undersöka vad den optimala vinkeln mellan kamera och laser är vid 3D 
skanning med hjälp av lasertriangulering.  

 
För att kunna besvara syftet har det brutits ned i 2 frågeställningar. 
 
 [1] Vid vilket vinkelspann är det möjligt att modellera en 3D modell. 
 

[2] Vilken påverkan har avståndet mellan kamera och objekt på vinkelspannet. 

 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien omfattas att skanna 4 utvalda objekt för att sedan utvärdera resultatet. Objekten 
varierar i storlek, form och komplexitet. 
 
Studien kommer enbart använda en kamera och en laser.  
 
Inga försök till att återskapa de delar av objektet där skuggor bildats kommer att utföras. 
Skuggorna kommer istället tolkas som någonting dåligt och försämra bedömningen av 
vinkeln. Frågan att återskapa skuggorna är ett helt separat ämne och kan vara intressant att 
studera härnäst.  

1.5  Disposition 
Rapporten inleds med en inledning som beskriver bakgrunden till studien och det problem 
som ska undersökas. Inledning avslutas med studiens syfte och frågeställningar samt en 
avgränsning och vad som studien inte ska omfatta.  
 
Efter inledningen så kommer Metod och genomförande. Här beskrivs det arbetssätt som 
använts och hur den testutrustning som har använts har skapats.  Kapitlet innehåller även hur 
Dataanalysen går till samt hur trovärdig studien är. 
 
Därefter kommer Teoretiskt ramverk som förklarar de olika teorier som används kring 
laserskanning och vilken innebörd de olika vinklarna kan ha som man bestämmer sig för att 
använda. 
 
I kapitlet Empiri så presenteras studiens data från alla de skanningar som har gjorts. Empirin 
visas med hjälp av diagram som introduceras med en kort förklaring. 
 
Efter empirin så sker Analysen, här tyds den data som visats i kapitlet empiri och en mer 
omfattande förklaring om vad de olika siffrorna betyder och har för innebörd. 
 
Avslutningsvis så avrundas rapporten med Diskussion och slutsatser, där analysen används 
för att bekräfta eller dementera de teorier och forskningsfrågor som har ställts.
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2 Metod och genomförande 
Rapporten skildrar en experimentell studie som har genomförts med hjälp av tester. 
Testresultaten har utvärderats för att sedan se hur avstånd mellan kamera och objekt 
påverkar det vinkelspann som kan återskapa ett objekt.   

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

2.1.1 Tidigare forskning 
För att samla in den information som har behövts för att kunna utföra studien så har en 
litteraturstudie gjorts på tidigare forskning. Sökningar har gjorts i databaserna DiVA, Google 
och Google Scholar.  
 
Artiklar har lästs från början till slut medan i rapporter så har resultat och analys först 
studerats. Om Rapporten visar sig vara intressant för studien så har metod och genomförande 
studerats vidare.  
 
Där har funnits vissa svårigheter med att hitta tidigare forskningsartiklar som har passat 
studien. Istället för en mer inriktad studie så har istället generella sökningar på följande 
termer: 

• Laser triangulation 

• 3D scanner 

• Photogrammetry 

• Optimal angle 

• Machine vision 

De forskningsartiklar som har studerats har varit: 

• D. Rydström studie Calibration of Laser Triangulating Cameras in Small Fields of 

View [3]. 

• J. Forest studie New Methods for Triangulation-based Shape Acquisition using 

Laser Scanners [4]. 

Samt en artikel: 

• Cube’s Let’s Cook: 3D Scanner Based on Arduino and Processing [5]. 

2.1.2 Experimentell studie 
Studiens frågeställningar har besvarats med hjälp av experiment. Även fast där har varit 
svårigheter med att hitta forskningar som passar studien så finns där forskningar som 
relaterar till laserskanning. Trots att dessa fördjupar sig på olika saker så har de själva 
laserskanningen gemensamt. I Rydströms studie om kalibrering av en laserskanner så har hen 
valt att fokusera på vinklarna 10°, 30° och 45° med fokus på variabler som laserns lutning och 
linsens påverkan [3]. 
 
Där Rydström fokuserar på lutning och linsen så har denna studien istället haft en fokus på 
vinkeln och avstånd. Varje objekt har skannats från 15° till 70° på avstånden 10, 15 och 20 cm. 
Vinkeln har succesivt ändrats med 5° per skanning, vilket resulterar i 11 skanningar per 
avstånd, en total summa på 132 skanningar med alla objekten. 
 
Skanningarna har börjat på 15° då utrustningen som använts inte har tillåtit ett mindre 
gradtal. Armarna som håller i kameran och i lasern är för breda för att kunna gå ner mer i 
gradtal. Därför börjar skanningarna på 15°. 
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2.2 Ansats 
Vid förstudien så fanns där två studier och en artikel som behandlade 3D skanningar med 
hjälp av lasertriangulering. Men ingen av dem hade några teoretiska underlag för varför de 
använde de vinklar som de gjorde i sina studier. Utan det lutade mer åt att de använde sig 
utav en godtycklig vinkel för att sedan lägga fokus på att studera eller åstadkomma andra 
saker [3]-[5]. 
 
Alla verktyg som använts är öppna för allmänheten att använda. Detta är något som ökar 
reliabilitet men då alla verktyg och tester är utformade och gjorda i en hemmamiljö så sjunker 
validiteten. De komponenter som bygger upp 3D skannern är utskrivna av en 3D skrivare, så 
där finns en risk för felmarginal. Munstycket på skrivaren är 0.4 mm så när skrivaren ska 
skriva ut någonting som är utanför moduloperatören 0.4 så måste skrivaren göra ett val om 
den ska avrunda neråt eller uppåt. Resterande delar, RPi, laser, kamera, labbaggregat och 
motorstyrning är inköpta komponenter. 

2.3 Objekt 
Fyra objekts har valts ut att testas i 3D skannern. De fyra objekten som har valts är 
Deformerad boll, Timglas, Tetraeder och Pyramid. De valdes då de har igenkännliga 
geometriska kännetecken och skiljer sig ifrån varandra. Syftet med objekten har varit att 
utsätta skannern för både runda och kantiga objekt men även objekt med särskilda drag. Alla 
objekten har också en pekare längs basen. Denna har använts delvis för att se så att 
plattformen roterar rätt antal grader, sen även för att förflytta lasern, då det varit möjligt att 
flytta objektet till ett gradtal och sen ställa in så att lasern lyser direkt på pekaren. 

2.3.1 Deformerad boll 
Den deformerade bollen är ett objekt som valdes då det skulle bli en utmaning vid större 
vinklar. Det är en sfär med sfärisk urgröpning. I urgröpningen så finns där ytterligare detaljer 
som försvårar skanningen. 
 

 

 

  

Figur 2, Deformerad boll 
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2.3.2 Timglas 
Timglaset är det högsta objektet. Det är någon millimeter högre än pyramiden. Målet med 
timglaset var att ha ett objekt som var cylinderformat men lite mer intressant än bara en 
cylinder. Även att testa hur skannern klarar av ett rotationssymmetriskt objekt.  

 

 

Figur 3, Timglas 

2.3.3 Tetraeder, pyramid 
Tetraeder är en tresidig pyramid och en bas. Den är relativt kort jämfört med de andra 
objekten och har skarpa kanter. Det sista objektet är också pyramidformat och kallas därför 
för Pyramid, istället för tre sidor så har den sista pyramiden fyra. 
 
Grunden till varför två olika pyramider har valts är för att se hur skannern klarar av de skarpa 
kanterna. Kommer den kunna urskilja de olika pyramiderna ifrån varandra och kommer den 
klara av de vassa kanterna på den lilla Tetraedern såväl som den stora Pyramiden.  
 

 

Figur 4, Tetraeder 

 
Figur 5, Fyrsidig pyramid 
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2.4 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod av litteraturstudier och insamling av empiriska data genom 
tester. Testerna har bestått av att skanna fyra objekt där man ändrar avståndet mellan kamera 
och objekt samt vinkeln mellan kamera och laser mellan varje skanning. De objekt som har 
använts är utvalda för att testa olika geometriska figurer. Då en vinkel som är bra vid till 
exempel en cylinder är kanske mindre passande vid en kub. Vid varje skanning så skapades en 
ASC fil som innehöll objektets kartesiska koordinater. Ett X och Y värde för varje Z värde för 
alla steg under skanningen. De kartesiska och polära koordinaterna kommer diskuteras vidare 
i punkt 2.5, Dataanalys. Det är sedan det data som används för att återskapa 3D modellen och 
det är även det data som analyseras och utvärderar testet. 
 
ASC formatet är ett icke avgränsat ASCII format där ASCII står för American Standard Code 
for Information Interchange och är en kodning som används för att visa olika tecken. Det är 
med andra ord en fil som innehåller en bestämd mängd data för varje rad [6]. 

2.5 Dataanalys 
Dataanalysen sker i flera steg. Detta arbete är begränsat till de 4 objekt som har skannats in 
och används för att analysera mätresultatet på de olika vinklar och avstånd. 
 
De första data som kommer in är bilden som kameran tar på lasern som projekteras på 
objektet. 
 
Genom att använda det externa verktyget Pillow till Python så blir det möjligt att extrahera 
RGB värdet ur varje pixel som finns i bilden [7]. RGB står för Röd, Grön och Blå och är ett 
sexsiffrigt hexadecimalt värde som kan beskriva 16,777,216 olika färger [8]. Genom att studera 
de bilder som kameran tog så visade det sig att enbart det gröna färgbandet skiljer sig på den 
vita delen av bilden, medan det röda och det blåa färgbandet kan vara högt på övriga delar av 
bilden och samtidigt på den vita delen av bilden.  
 
Så om bilderna tas i en mörk miljö så räcker det att titta på det gröna färgbandet för att 
urskilja vart lasern är på bilden. Vilket effektiviserade koden avsevärt, tidigare när koden 
tittade på samtliga färgband så kunde det ta upp mot en sekund att processa en bild. Men när 
det endast krävdes ett färgband så tog det istället 300 millisekunder.   
 

2.5.1 Polära Koordinater och Kartesiska Koordinater 

 
 
 
Matematiken bakom en 3D skanner är egentligen inte mer avancerad än vanlig trigonometri. 
Först bearbetas bilderna som tagits för att räkna ut de polära koordinaterna [9], sedan görs 
dessa om till kartesiska koordinater som sparas till det punktmoln som i slutändan blir ens 
modell. 
 

Figur 6, 3D skanning sedd ovanifrån 
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Figur 6 är ett exempel på en 3D skanning sedd ovanifrån. Här är det möjligt att räkna ut de 
polära koordinater som behövs för att sedan räkna ut de kartesiska koordinaterna.   
 
Vinkeln mellan kamera och laser är alltid känd, i figur 6 så representeras den av den grekiska 
bokstaven lilla alpha, α. Kateten räknas ut genom att räkna antalet pixlar från bildens 
centrum till punkten där lasern träffar objektet. Detta värdet måste göras om till millimeter 
innan det går att använda det i den trigonometriska formeln. När kateten har räknats om till 
millimeter så kallas den istället posLas, en förkortning och hopsättning av orden Position 
Laser.  
 

𝑝𝑜𝑠𝐿𝑎𝑠 =
𝐾𝑎𝑡𝑒𝑡

𝑃𝑖𝑥𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
 

 
Det är nu möjligt att räkna ut hypotenusan med hjälp av posLas och vinkeln α. 
 

ℎ𝑦𝑝 =
𝑝𝑜𝑠𝐿𝑎𝑠

𝑆𝑖𝑛(𝛼)
 

 

För att sedan gå från polära koordinater till kartesiska koordinater så använder vi formlerna  

 

𝑥 = ℎ𝑦𝑝 𝐶𝑜𝑠(𝛼) 

𝑦 = ℎ𝑦𝑝 𝑆𝑖𝑛(𝛼) 

 

 

 

 

Den sista variabeln som är kvar är z, det vill säga vart punkten ligger i höjdled, se figur 7. När 

bilden bearbetas så går programmet igenom alla punkter i lasern, det börjar längst nere och 

arbetar sin väg upp. Var gång som programmet räknar ut x och y koordinaterna, så räknar den 

även ut z koordinaten genom att ta den aktuella höjden och dividera den med antalet pixlar 

per millimeter.  

 

𝑧 =
𝐻ö𝑗𝑑

𝑃𝑖𝑥𝑙𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
 

 

Det sista steget som måste göras innan koordinaterna sparas ner i en fil är att rätta till 

rotationen på koordinaterna. Alla koordinater räknas ut som om objektet stod på noll grader, 

medan i verkligheten så har objektet roterat flera steg. Detta görs genom att multiplicera x och 

y med den nuvarande rotationen. Det är inte nödvändigt att multiplicera z med rotationen, då 

höjden på punkten inte påverkas av rotationen.  

  

Figur 7, Höjd variabeln Z 
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2.5.2 Cloud Compare 
Cloud Compare är ett molnbearbetningsprogram. Det betyder att det kan öppna upp ett 
punktmoln, sedan redovisa hur de punkterna ligger i ett tredimensionellt koordinatsystem. 
Programmet har även andra funktioner så som att jämföra punktmoln med varandra, jämföra 
punktmoln mot modeller samt att skapa modeller av punktmoln [10]. 
 
Den version av Cloud Compare som har använts är 2.9.1, 64 bit.  
 
Programmet har använts för att ladda in punktmoln och jämföra dem mot originalmodellen. 
Cloud Compare genererar då tre mätvärden utifrån den jämförelsen.  

• Standardavvikelse 

• Genomsnittligt avstånd 

• Antalet punkter 

Antalet punkter speglar upplösning och skuggning. Ett högt antal punkter representerar en 
hög upplösning och avsaknad av skuggning medan ett plötsligt sjunkande antal punkter 
representerar antingen att upplösning har sänkts eller att skugga har uppkommit. 
 
Standardavvikelse och genomsnittligt avstånd representerar istället hur likt punktmolnen är 
originalmodellen. Det är bra med låga värden här, men ifall antalet punkter är lågt så blir 
dessa värden missledande. För även om de punkter du har är placerade rätt, så kommer där 
vara ett långt avstånd mellan punkterna. 
 

2.6 Trovärdighet  
Studien är begränsad av den utrustning som har använts. När en 3D skrivare används för att 
skriva ut delvis de testobjekt som har använts och delar av den testutrustning som har 
använts så finns där en viss felmarginal. Att säga exakt hur stor denna felmarginal är blir 
svårt, då munstycket på 3D skrivaren som använts är 0.4 millimeter och förflyttningen sker 
med hjälp av stegmotorer som har en viss upplösning, så kan man bara nå en viss precision 
med den begränsade utrustningen. Även den kamera och laser som har använt är inte av 
högsta kvalité. Lasern är bred jämfört med de objekt som har används och kameran är endast 
8 megapixel vilket har en påverkan på resultatet. I bästa fall så hade lasern endast lyst upp en 
pixel i bredd men istället måste ett antagande göras av vilken pixel som ska användas, då 
lasern lyser upp ungefär 10–15 pixlar. Mjukvaran har behövt kompenserat för dessa brister. 
 
Felmarginalerna som nämns handlar dock om några millimeter när det kommer till laser 
samt kamera, och tiondelsmillimeter när det handlar om de 3D utskrifter som har gjorts.  

2.7 Uppbyggnad av testutrustning 
Bygget av skannern är gjort med hjälp av en 3D skrivaren Anet A8 [11], Raspberry Pi 3 model 
B [12], Nema 17 stegmotor [13] från Luxorparts och ett motorstyrningskort DRV-8825 [14]. 
Nedanför beskrivs hur dessa är ihopkopplade. 

2.7.1 Raspberry Pi 3 model B 
Projektet är byggt utifrån en Raspberry Pi 3 model B (RPi). Operativsystemet på RPi’n är 
Raspbian [15]. För att styra och köra Python program i projektet så används Secure Shell 
(SSH), ett nätverksprotokoll som tillåter en säker anslutning mellan två datorer [16]. För att 
initiera anslutningen så användes Putty, ett klientprogram som använder sig av just 
nätverksprotokollet SSH men stödjer även andra protokoll som detta arbetet inte har använt 
[17]. Github användes som ett versionshanteringsverktyg, detta gör det möjligt att skriva 
programmen på en dator med operativsystemet Microsoft Windows som för att sedan lägga 
upp det på Github. Från Github kan man sedan hämta programvaran till RPi’n och testköra 
den [18]. För att redigera och göra ändringar i programmen används nano, som är en Linux 
baserat texteditor. 
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2.7.2 Motor och Styrning 
Rotationsplattan är byggd utifrån en Nema 17 motor, där Nema är en standard som måste 
följas för att få kalla sin motor för Nema [19]. Signalerna som skickades till motorn kom från 
kretskortet DRV-8825 som är ett dedikerat motorstyrningskort för stegmotorer [14]. Detta 
kort var uppkopplat på ett labbdäck till RPi’n. 
 
Motorn krävde mer ström än vad RPi’n kunde ge ut på sina General Purpose Input Output 
(GPIO) pinnar, för att kunna driva motorn användes ett labbaggregat som kopplades in på 
VMOT, som är kretskortets strömförsörjningspinne till motorn, se figur 8. Kretskortet är även 
försett med en justerbar strömgräns, här är det möjligt att ställa in hur mycket ström som 
motorn ska ha tillgång till och därigenom hur mycket kraft som ska kunna användas åt att 
snurra plattformen [14]. 
 
Nema 17 är en bipolär stegmotor som har en upplösning på 1.8°. För att köra motorn ett varv 
krävs därför att man stegar motorn 200 gånger med fullsteg. Med hjälp av 
motorstyrningskortet så kan man använda sig av mikrostegning. Detta innebär att motorn 
istället stegar upp till 6400 gånger på ett varv. Fast med dem nya stegupplösningarna så 
minskar säkerheten i avståndet mellan dem små stegen [13].  
 
Notera att det är enbart mellan dem små stegen som upplösningen skiljer sig. Om motorn är 
inställd på 1/32 så stegar den 32 gånger på 1.8°, alltså 6400 gånger på 360°. Även fast 
avståndet på dem 32 stegen kan skilja sig, så kommer den totala förflyttningen efter 32 steg 
alltid vara 1.8°. 
 
Initialt så var det tänkt att stegmotorn skulle vara inställd på fullsteg. Men plattformen fick en 
mjukare rotation när 1/16 steg användes. Det togs fortfarande enbart 200 bilder på ett varv. 
Så motorn stegade 16 gånger innan en bild togs. 
 

 
 

2.7.3 Kamera 
Raspberry Pi Camera Module v2 användes för att ta bilderna på objektet som skannades in. 
Det är en kamera som är utvecklad för RPi’n [20]. För att använda kameran så räckte det med 
att koppla in den via kameraporten på RPi’n och aktivera den i konfigurationsfilen. Styrning 
av kameran görs sedan via python där man importerar PiCamera, ett bibliotek skrivet i python 
för kameran [21]. Bilderna sparas sedan i en mapp där de får ett namn från 1 till 200 så att 
ordning är känd till dess att en 3D modell ska skapas. 

Figur 8, Kopplingsschema 
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2.7.4 Material och Konstruktion 
Tanken var från början att 3D skannern skulle bestå av plywood och 3D utskrivna delar, som 
sedan skulle matchas tillsammans för att skapa en enhetlig skanner. Men av kostnadsskäl så 
valdes plywood bort och konstruktionen fick ändras så att alla delar skulle kunna skrivas ut. 
3D skrivaren som användes var en Anet A8 [11], en 3D skrivare från Kina där köparen själv får 
bygga ihop den. I C. Garett’s recension av skrivaren så nämner han bland annat att så länge 
man är försiktig när man bygger ihop den så kommer man få en utmärkt budget 3D skrivare 
[22]. 
 
Utskrifterna kunde antingen göras i Polylaktid (PLA) eller av en blandning av Akrylnitril, 
Butadien och Styren (ABS). B. Hesse har skrivit en artikel där han beskriver de två olika 
plasterna och vad deras olika för och nackdelar är. Hesse tar bland annat upp att ABS ger en 
bättre strukturell integritet än vad PLA kan men att PLA är mer förlåtande när det kommer 
till miljön där utskrifterna sker. Det bildas också ångor vid både utskrift av PLA och ABS men 
det är enbart vid ABS utskrift som ett luftutsug är rekommenderat [23]. 
 
Så i och med att ABS har en högre strukturell integritet än vad PLA har så hade det varit mer 
passande att bygga 3D skannern med hjälp av ABS, men då skrivaren Anet A8 inte har ett 
utsug och att miljön som den står i inte är kontrollerad så beslutades det att delarna ska 
skrivas ut i PLA. 

2.7.5 Design 
Designen ändrades en gång från första iden till den slutgiltiga produkten. Första designen 
designades modulärt runt motorn Nema 17 och monteringen bestod av flera steg. Men då 
noggrannheten vid 3D utskrift inte är konstant så blir det svårt att montera en design som 
består av så många delar.  
 
Andra designen inkapslade istället motorn Nema 17 inuti sig och sedan är det möjligt att 
placera resterande delar utan egentligt behov av en perfekt matchning när det kommer till 
skruvhål och dylikt. Utan de enda skruvar som behövs sen är klämskruvar för att laser- och 
kameraarmen ska hålla sina positioner och de skruvar som håller fast laser samt kamera. 

2.7.6 Inställning av vinkel 
Alla objekten som har skrivits ut har haft en pekpinne som sticker ut, se figur 2 till figur 5 för 
tydligare exempel. Denna pekpinne har sedan ställt så att den pekar rakt mot kameran. 
Genom att sen stega motorn det gradtal som vi vill utföra vår skanning på så har vi kunnat 
använda pekpinnen för att ställa in lasern. Då det endast har varit att räta upp lasern så att 
den följer längs med pekpinnen.  
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3 Teoretiskt ramverk  
Vid den teoretiska förstudien så uppmärksammades att där fanns inte många rapporter som 
behandlade vilken vinkel som bör användas vid lasertriangulering och 3D skanning. Där finns 
många rapporter som handlar om just dem två ämnena men de innehåller inga ordentliga 
förklaringar varför de har valt att arbeta med de vinklar som de har. 
 
På hemsidan Instructables så delar medlemmen Cube med sig av sin hemmabyggda 3D 
skanner. Den är ihop byggd av lego och elektroniken är baserat på utvecklingskortet Arduino 
Leonardo. Cube gör ingen anmärkning till vilken vinkel hen har bestämt sig för att använda 
men det framkommer ur hens kod att vinkeln ligger på ungefär 25° [5]. 
 
I sin doktorsavhandling New methods for triangulation-based shape acquisition using laser 
scanners så beskriver Forest olika nya metoder för trianguleringsbaserade laserskanners. I 
sitt resultat så lyfter han fram sin testbänk som han har använt och hur den är uppbyggd. Han 
nämner att vinkeln mellan kamera och laser ligger på ungefär 18.5° men inte varför han har 
använt just den vinkeln [4]. 
 
Rydström har skrivit om lasertriangulering och hur kamerakalibrering påverkar resultatet. I 
sin undersökning så kollar han även hur kamerakalibrering påverkar olika laservinklar och 
vinklarna han har valt att arbeta med är 10°, 30° och 45°. Rydström upplevde inte jättestor 
skillnad mellan de valda gradtalen när det kom till kamerakalibrering så ska bli intressant hur 
det speglar resultatet av när vinkeln mellan kamera och laser utvärderas [3].  
 
Av två olika projekt, ett av en hobbyist [5] och ett annat av en doktorand [4] så har de använt 
relativt lika vinkel utan att förklara varför de har valt just den vinkeln som de har valt. I 
Rydströms fall så har han kollat tre olika vinklar, men enbart i syfte av hur kalibreringens 
felmarginal påverkades och inte hur den egentliga skanningen påverkades [3]. Finns där en 
generell uppfattning om vilken vinkel som bör användas eller är det någonting som måste 
experimenteras fram i varje fall?  

3.1 Skuggning 
Beroende på vilken vinkel som används så kan det förekomma skuggor i ens objekt. Skugga är 
det fenomen som bildas när lasern inte syns på bilden, det vill säga att koordinater uteblir för 
att det inte är möjligt att lokalisera lasern. När man inte kan skapa koordinater så har det en 
direkt påverkan på modellen för där kommer finnas luckor i punktmolnet där man istället får 
använda fantasin för att lista ut hur allting hör ihop. Figur 9 är ett exempel på hur skuggning 
kan påverka en modell. Längst till vänster är en grön modell, det är originalmodellen som har 
använts för att skriva ut objektet som sedan har skannats. I mitten har vi en modell som har 
lite skuggning precis vid det högra ögat, men annars är modellen relativt korrekt. Längst till 
vänster har vi istället en skanning där alldeles för hög vinkel har använts. Här är det inte 
längre möjligt att se hur modellen ska se ut på grund av all skuggning. 
 

 

Figur 9, Visuell representation av skuggning 
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Skuggning får man alltså när kameran inte kan se lasern. Det är inte nödvändigtvis på grund 
av att vinkeln är för stor utan kan även orsakas av objektets form. I figur 10 så syns det delvis 
på hur skuggningar kan förekomma vid för stor vinkel, exemplet till höger, men även hur 
urgröpningar i objekt kan orsaka skuggning, exemplet till vänster. 
 

 

Figur 10, Dold laser 

3.2 Vinkelns konsekvens 
För att kunna avgöra vilken vinkel som ger det bästa resultatet så krävs det att man kan mäta 
upplösningen i objektet som har skannats. När en bild tas av objektet så blir upplösningen av 
ens framtida modell begränsad av upplösningen på bilden. Där är inte fler pixlar att arbeta 
med än de som finns på bilden. Därför är det viktigt att objektet tar upp en stor del av bilden.  
 
Bilden i sig får man se som en bitmap, en karta där varje pixel representerar en koordinat i ett 
koordinatsystem. När man sedan belyser objektet med en laser så tar man ut de koordinater 
som lyses upp. Med hjälp av Cloud Compare blir det sen möjligt att utvärdera dessa 
koordinater [10] och se hur bra upplösning man egentligen har, för det är inte helt uppenbart 
enbart sett från koordinatsystemet. 
  
Nedanför illustrerar fyra stycken figurer hur lasern ser ut beroende på vinkeln. 
 

3.2.1 För liten vinkel 
 

 

Figur 11, Vinkel 0 

När vinkel mellan kameran och lasern är för liten så uppfattar kameran bara lasern som en 
rak linje. Då kan man inte avgöra om objektet är runt eller har några andra former.  
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3.2.2 Lagom vinkel 

 

Figur 12, Vinkel 45 

När man ökar vinkeln mellan kameran och lasern så blir den projekterade lasern på objektet 
längre. Här är det nu möjligt att läsa av koordinaterna i lasern och skapa en modell som är 
mer likt originalobjektet. 
 

3.2.3 Deformerat objekt och för stor vinkel 
 

 

Figur 13, Vinkel 55 deformation 

 

Figur 14, Vinkel 90 

När vinkeln blir för stor eller om man har en deformation så syns inte längre lasern. När 
lasern plötsligt försvinner så är det inte längre möjligt att bilda koordinater där lasern ska 
vara. Detta kommer resultera i så kallade skuggor. När skuggor uppkommer så är det dags att 
se över sin vinkel, troligen kommer den behöva sänkas eller så är objektet utformat på ett 
sådant sätt att det inte är möjligt att skanna det.  
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3.3 Upplösning 
Den bästa upplösningen betyder att man har så bra kvalitet som möjligt på objektet som 
skannats in, alltså det är så likt originalet det kan komma. Ökar vinkeln mellan kameran och 
laser så leder detta till att man får mer data om hur strukturen på objektet är, så har man fått 
en bättre upplösning. Även om det finns skuggor i objektet så kan upplösningen fortfarande 
bli bättre när man ökar eller minskar vinkeln. Detta betyder att upplösningen inte har med 
skuggor att göra utan att det bara syftar på hur noggrann ytan på skanningen blir. 
 
Om man tänker sig en golfboll som har en ytstruktur med massa små gropar i. Har man för 
liten vinkel så uppfattar kameran den projekterade lasern som om den vore rak i kanterna. 
Vilket innebär att man inte ser de små groparna alls. Ökar man istället vinkeln så kommer 
kameran att kunna uppfatta groparna då lasern följer groparnas struktur. 

3.4 Jämförelse 
För att kunna jämföra våra skanningar med originalet så har vi valt att skapa objekten i 
Fusion 360 och sen skrivit ut dem på 3D skrivaren. Tack vare detta så har vi de exakta måtten 
på våra modeller och en polygonyta som kan användas vid jämförelse.    

3.4.1 Punktmoln 
Punktmolnet består av de kartesiska koordinaterna som skapas utifrån de polära 
koordinaterna, se punkt 2.5.1, Polära Koordinater och Kartesiska Koordinater. För varje 
skanning som gjorts så har en fil skapats som innehåller alla modellens punkter. Genom att 
sen använda Cloud Compare, se punkt 2.5.2, Cloud Compare, så jämförs punktmolnet med 
den originalmodell som skapades i Fusion 360.  

3.4.2 Polygonytan 
Polygonytan är vad som syns när man inspekterar originalmodellen. Modellen är först 
framtagen i Fusion 360 och har sparats ner som en .STEP fil. .STEP är ett filformat för 3d 
modeller, det är inte bundet till ett specifikt modelleringsprogram utan används ofta som ett 
sätt att flytta 3d modeller mellan modelleringsprogram [24]. Detta är dock inget filformat som 
går att jämföra med ett punktmoln. Utan för att jämföra med ett punktmoln så behöver man 
omvandla filen till en annan filtyp. Därför har .STEP filen omvandlats till en .Obj fil, vilket är 
ett filformat för 3D modeller uppbyggda av polygonytor [25]. Det är sen den filen som har 
använts för att jämföra punktmolnen med originalmodellen, eftersom Cloud Compare stödjer 
.Obj filer men inte .STEP filer.  
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4 Empiri 

4.1 Diagram och Visuella bilder 
För att jämföra de olika vinklarna så används mätvärden som fås av Cloud Compare 
tillsammans med den visuella representationen. De mätvärdena är standardavvikelsen och 
genomsnittsavståndet. Genomsnittsavståndet tas fram genom att jämföra det kortaste 
avståndet från varje punkt i punktmolnet till modellen. Den totala summan delas sedan på 
antalet punkter. Vidare sen används genomsnittsavståndet för att räkna ut 
standardavvikelsen [26], [27].  
 
Dessa två värden representeras av den gröna och den röda linjen i diagrammen nedan. Den 
blåa linjen representerar antalet punkter i skanningen. För att få ner antalet punkter till en 
jämförbarnivå till standardavvikelsen och genomsnittsavståndet så delas den totala mängden 
punkter med trettiotusen. Så när det blåa strecket ändras i diagrammen så är det väldigt 
många punkter som skiljer sig åt.  
 
Målet med skanningen är att få så låga värde på standardavvikelsen och genomsnittsavståndet 
som möjligt medan man behåller ett högt antal punkter. När antalet punkter börjar sjunka så 
beror detta på skuggning. 
 
Figurerna under diagrammen visar färgkodningen för skanningarna. Längst upp till vänster 
är 15◦, längst ner till höger är 70◦. Målet är att få en grön färg, men om den gröna färgen 
börjar gå över åt ett mer ljusgrönt till gult och rött håll så är punkten längre ut än vad den ska 
vara. Är punkten åt ett mörkgrönt till blått håll så är punkten för långt in än vad den ska 
vara[28]. 
 
Vill man se alla värden som har använts för att ta fram diagrammen så får man se Bilaga 1, 
Deformerad boll, Bilaga 2, Timglas, Bilaga 3, Pyramid och Bilaga 4, Tetraeder. 
 

  



 

17 

4.2 Diagram 

4.2.1 Deformerad boll 
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Figur 16 Visuell representation Deformerad Boll 10 cm 

Figur 15 Diagram Deformerad Boll 10 cm 
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Figur 17 Diagram Deformerad Boll 15 cm 

Figur 18 Visuell representation Deformerad Boll 15 cm 
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Figur 19 Diagram Deformerad Boll 20 cm 

Figur 20 Visuell representation Deformerad Boll 20 cm 
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4.2.2 Timglas 
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Figur 21 Diagram Timglas 10 cm 

Figur 22 Visuell representation Timglas 10 cm 
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Figur 23 Diagram Timglas 15 cm 

Figur 24 Visuell representation Timglas 15 cm 
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Figur 26 Visuell representation Timglas 20 cm 

Figur 25 Diagram Timglas 20 cm 
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4.2.3 Pyramid 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

M
Ä

TV
Ä

R
D

E

VINKEL

Pyramid : Avstånd 10cm

Punkter / 30000 Genomsnittligt Avstånd Standardavvikelse

Figur 27 Diagram Pyramid 10 cm 

Figur 28 Visuell representation Pyramid 10 cm 
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Figur 29 Diagram Pyramid 15 cm 

Figur 30 Visuell representation Pyramid 15 cm 
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Figur 31 Diagram Pyramid 20 cm 

Figur 32 Visuell representation Pyramid 20 cm 
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4.2.4 Tetraeder 
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Figur 33 Diagram Tetraeder 10 cm 

Figur 34 Visuell representation Tetraeder 10 cm 



 

27 

 

 

 

  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

M
Ä

TV
Ä

R
D

E

VINKEL

Tetraeder : Avstånd 15cm

Punkter / 30000 Genomsnittligt Avstånd Standardavvikelse

Figur 35 Diagram Tetraeder  15 cm 

Figur 36 Visuell representation Tetraeder  15 cm 
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Figur 37 Diagram Tetraeder  20 cm 

Figur 38 Visuell representation Tetraeder  20 cm 



 

29 

5 Analys 

5.1 Förklaring mätvärden 
När man först ser mätvärdena i till exempel figur 21 så kan de vara lite svår att tyda, men 
tittar man på punktmolnen under i figur 22 så blir det desto tydligare. Längst upp till vänster 
är mätningen för 15◦, den har väldigt höga värden på både standardavvikelsen och 
genomsnittsavståndet. Enligt diagrammet så borde 55◦ vara den bästa mätningen, den hittar 
vi på den andra raden, tredje från vänster, den har låga värden på både standardavvikelsen 
och genomsnittsavståndet medan den har ett högt antal punkter. Mätningarna efter börjar 
sedan tappa punkter medan genomsnittsavståndet går uppåt. Genom att kolla på 
punktmolnen så ser man början till skuggning och sista mätningen på 70◦ har tappat en stor 
del av toppen på timglaset.  
 
Analysen är alltså baserad på de diagrammen i empirin men även en visuell inspektion av 
punktmolnen har genomförts för att säkerställa att modellerna inte har för mycket skuggning. 
Då det kan bli missvisande om man enbart tittar på mängden punkter och hur 
genomsnittsavståndet samt standardavvikelsen ligger. Även om det ser ut att vara en bra 
relation så kan mängden punkter redan ha sjunkit till en sådan nivå, att skuggningen orsakar 
kvalitetsproblem. Kollar man på figur 39 nedan så ser vi Tetraeder skanningar på 15◦, 25◦, 30◦ 
och 50◦ på 10 cm avstånd. Kollar man enbart på diagrammet så skulle man tro att de bästa 
resultaten ligger på 30◦ till 50◦, men med hjälp av en visuell analys så syns det att 
skuggningen börjar redan vid 30◦ och de bästa resultaten är istället 20◦ till 25◦.  
 

 

Figur 39 Tetraeder skanningar på 15, 25, 30 och 50 grader 

På grund av detta så har både mätvärdena men även modellerna tagits i beaktningen när 
resultatet har utvärderats. Mängden skugga och punkternas färg har varit med och avgjort om 
skanningens resultat varit bra. 

5.2 Analys av mätvärden 

5.2.1 Deformerad boll 
Första diagrammet på 10 cm börjar med ett högt genomsnittligt avstånd. 30 och 40 grader ser 
ut som de bästa mätvärdena medan 35 kommer därnäst. Sen ökar både det genomsnittliga 
avståndet och standardavvikelsen medan punkterna sjunker.  

Det andra diagrammet på 15 cm börjar istället med en hög standardavvikelse. Det första bra 

mätvärdet kommer vid 35 och sen håller värdena sig stabila fram till och med 45 grader. Vid 

50 börjar mängden punkter sjunka och genomsnittliga avståndet ökar. 

Tredje och sista diagrammet är svårläst. När avståndet är uppe på 20 cm så är där inte lika 

många punkter att läsa av jämfört med de två första mätningarna. Men mängden punkter 

håller sig stabilt fram tills 60 grader, sen sjunker de. Det värdet som skiljer sig mest här från 

de andra mätningarna är det genomsnittliga avståndet. Men det stabiliserar sig vid 45 grader 

och sen sjunker det stadigt. Så vinkelspannet vid 20 cm ligger på 45 till 60 grader. 
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Antalet punkter har nästan halverats var gång kameran har flyttat bakåt. Mätvärdena på 15 

cm är de som ser mest stabila ut men kollar man på punktmolnen rent visuellt så ser de sämre 

ut än vid 10 cm. De två högre avstånden har klarat av högre vinklar mycket bättre än 10 cm. 

Men har istället haft det svårare vid en lägre vinkel, som 10 cm klarade av utmärkt. 

5.2.2 Timglas 
Timglasets 10 cm mätning har väldigt många punkter nästan rakt igenom, det är inte förrän 
vid 65 grader som det verkligen börjar sjunka. Det genomsnittliga avståndet är ostabilt till en 
början men blir bra vid 45 grader, det är inte förrän efter 55 grader som det börjar gå upp 
igen. Standardavvikelsen håller en neråtgående kurva igenom hela mätningen.  

Standardavvikelsen följer samma kurva i 15 cm mätningen som i första mätningen. Punkterna 

håller också en stabil kurva genom hela mätningen. Det enda värdet som verkligen ändras i 

denna mätningen är det genomsnittliga avståndet. Vid 45 grader så börjar det nå acceptabla 

nivåer och håller sig utan skuggning ända upp till 65 grader. 

Vid 20 cm så håller sig punkterna på en stabil nivå. Vilket tyder på att där är ingen skugga i 

denna skanningen. Det genomsnittliga avståndet och standardavvikelsen följer samma kurva. 

Först vid 50 grader så börjar det genomsnittliga avståndet komma ner till en acceptabel nivå 

och sen blir mätningarna bättre desto högre graderna blir. Det skiljer sig fyratusen punkter 

mellan 65 och 70 grader, men 70 grader ser fortfarande ut som ett timglas och har ingen 

märkvärdig skuggning. 

Samma som vid deformerad boll så halveras nästan antalet punkter efter varje gång man 

flyttar på kameran. Det som blir intressant med timglaset jämfört med den deformerade 

bollen är den vinkeln som krävs för att skanningen ska bli bra. Vid deformerad boll så kunde 

vi nöjas oss med en vinkel runt 35◦ till 45◦, medan vid timglaset så har får vi istället använda 

45◦ till 65◦ för att få till bra skanningar.  

5.2.3 Pyramid 
Pyramidens diagram är svårläst. Redan vid 35 grader så börjar skuggningen bli ett problem, 
men de mätresultaten med mindre vinkel är mycket större till storleken än vad 
originalmodellen är. Därför har vi bara fått ett bra mätvärde vid 10 cm och det är vid 30◦, 
mätvärdet vid 30◦ är inte nödvändigtvis bra, det är enbart det bästa vi kunde läsa ut. För så 
fort som vinkeln börjar öka så får vi istället skuggor i modellen. 

15 cm påminner väldigt mycket om 10 cm. Största skillnaden är att där är mycket färre 

punkter i 15 cm mätningen. Annars följer standardavvikelsen samma kurva som i förra 

diagrammet. Den sjunker dock inte lika fort som i förra diagrammet, så en bra mätning kan 

börja göras vid 35◦, men då punkterna fortsätter att sjunka så blir det enbart bra skanningar 

vid 35◦ till 40◦, sen blir det för mycket skuggning. 

Till skillnad från de två tidigare mätningarna så börjar inte det genomsnittliga avståndet lika 

lågt som det gjort tidigare utan är nu upp mot fyra gånger högre än vad det varit i tidigare 

mätningar. Det sjunker dock i takt med standardavvikelsen och det första godtyckliga värdet 

hamnar vid ungefär 35◦. Problemet är att antal punkter också börjar sjunka så vi har 

skuggning vid 50◦. Våra bra mätningar blir vid 35◦ till 45◦. 

Jämför man pyramiden med den deformerade bollen och timglaset så ser vi inte samma 

ökning i vinkeln när vi höjer avståndet till kameran. Istället har vi att vinkeln håller sig runt 

30◦-45◦ under alla avståndet. Vi fick dock mycket mer skuggning i pyramiden än i timglaset 

och deformerade bollen, detta har troligen med de vassa kanterna som verkar vara känsliga 

mot vilken vinkel lasern kommer in på.  
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5.2.4 Tetraeder 
10 cm på tetraeder börjar väldigt bra. Men i samband med att mängden punkter sjunker så 
ökar standardavvikelsen. Mätningarna på 20◦ till 30◦ ser väldigt bra ut, men när punkterna 
sen sjunker så ökar mängden skugga i modellerna.   

15 cm mätningen börjar på samma sätt som den första med att standardavvikelsen är väldigt 

hög men sjunker sedan drastiskt i takt med att vinkeln ökar. Punkterna håller en stabil nivå 

men är ganska lågt värde från första början. Här har vi 25◦ till 35◦ grader som vinkelspann, 

allt därefter har för mycket skuggning.  

Sista mätningen skiljer sig väldigt mycket från de två första, tidigare så har det genomsnittliga 

avståndet varit väldigt lågt och stabilt, men här följer det samma kurva som 

standardavvikelsen. När dessa värden väl blir bra upp mot 60◦ så har punkterna sjunkit och 

modellen har fått skuggor. En anledning till att resultatet blir dåligt här kan vara att modellen 

är för liten för att skannas på detta avstånd med den utrustning som har använts.  

De två första mätningar följer samma bana som på de andra objekten, där det andra avståndet 

kräver bara en liten vinkelökning jämfört med det första avståndet. Precis som på den 

deformerade bollen och pyramiden så krävs det ganska låg vinkel jämfört med timglaset. Inte 

helt oväntat så har skanningarna samma brister som pyramiden, att de vassa kanterna blir 

känsliga mot en hög vinkel. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Att analysera mätvärden och hitta en korrelation är inte alltid lätt.  Men genom att titta på hur 

de olika mätresultaten skiljer sig så kan förhoppningsvis en generell förklaring göras. Börjar 

man med deformerad boll så ser man att det vinkelspan som ger bra skanningar börjar på en 

låg nivå med 30 till 40 grader. Sen i samband med att man ökar avståndet till objektet så ökar 

också vinkelspannet på mätningen. Vid 15 cm så ligger spannet istället på 35 till 45 och väl 

uppe på 20 cm så ligger det på 45–60. Det som troligen begränsar den deformerade bollen 

och varför den inte fungerar på varken en särskilt låg eller hög vinkel är den urgröpning som 

finns i bollen. För att lyckas kapsla den formen så krävs en viss vinkel för att lasern inte bara 

ska försvinna ur bild. När vinkeln sedan blir för stor så skapas problemet istället från det 

andra hållet. Så vid objekt med deformationer och urgröpningar så krävs det någon form av 

balans där man varken använder en för hög vinkel så att det inte går att skanna men inte 

heller för låg så att lasern försvinner i urgröpningen. 

Går man vidare och tittar istället på timglas så börjar vi med 45◦ till 55◦ på 10 cm avstånd. Det 

är ett ganska högt gradtal att börja på, men de tidigaste skanningarna har en för låg vinkel för 

att kunna kapsla formen som timglaset har. Vid 15 cm så blir det istället 45◦ till 60◦ som gäller 

och avslutningsvis så ligger gradtalet på 50◦ till 70◦ vid 20 cm. Vi trodde att ett 

rotationssymmetriskt objekt skulle ge bra resultat hela vägen från 15◦ till 70◦. Vad vi inte 

kunde förutse var att låga gradtal gav så pass dåliga resultat. Vår slutsats är att när vinkeln är 

för låg så blir lasern för rak på objektet för att kunna visa upp objektets former. Hade 

timglaset istället haft mer extrem vinkel mellan sina ändar mot mitten, det vill säga än 

extremare form, så hade vi kanske fått bättre resultat på de lägre graderna. 

Första mätningen på pyramiden vid 10 cm ger inga vidare resultat, men det bästa resultatet är 

vid 30◦. Det är ett utbyte av att försöka få så lite skuggning som möjligt men ändå få ett 

punktmoln som är likt originalmodellen. Vid nästa skanning på 15 cm så har gradtalet istället 

ökat till 35◦ och 40◦. Där är fortfarande samma problem med skuggning i utbyte av likhet mot 

originalmodellen, men resultatet är betydligt bättre här än i första skanningen.  Sista 

avståndet så har vi istället 35◦ till 45◦. Det är här de bästa mätningar som har gjorts på 

pyramiden, 45◦ har lite mer skuggning än vad 40◦ hade vid 15 cm medan 35◦ och 40◦ är både 

lika originalet och har en avsaknad av skuggning. 

 Som vi redan var inne på när vi analyserade empirin så tror vi att det är dem skarpa kanterna 

i pyramiden som får resultatet att spöka. Man tycker att vinkelspannet på ett sådant enformigt 

objekt borde vara mycket större än 30◦ till 45◦ men på grund av kanterna så försvinner delar 

av lasern och slutprodukten blir att vi får ett dåligt resultat.   

Tetraedern är lite speciell. För där finns bara två bra mätvärden. Vid 20 cm var det inte 

möjligt att få något bra mätvärde. Antingen var modellen alldeles för långt ifrån originalet 

eller så blev skuggningen för stor. Men vid 10 och 15 cm finns där ett resultat. Vid 10 cm så 

blev vinkelspannet 20◦ till 30◦ medan vid 15 cm blev det istället 25◦ till 35◦. 

Tetraedern har samma brister som pyramiden fast med ännu skarpare kanter och att objektet 

dessutom är mindre till ytan än vad pyramiden är, vilket medför att skanningar på högre 

avstånd blir svårare då den tar upp mindre pixlar än vad pyramiden gjorde. 

Om man då sammanfattar alla resultat så blir där ett tydligt mönster. Desto närmre objektet 

du är desto mindre vinkel får du använda. Ökar du sen avståndet mellan kamera och objekt så 

kommer även vinkeln öka. Försöker du ha kvar samma vinkel så kommer du få en deformerad 

modell som inte är likt originalet. Försöker du däremot ha kvar samma vinkel när du går från 
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ett långt avstånd till ett mindre så kommer det resultera i att du får skuggningar i modellen. 

Det är två vinklar som förekommer oftast i testen, delvis är det 35◦ men också 45◦, de båda är 

med i fem utav tolv mätningar.  

Så delvis ser vi att avståndet påverkar den upplösning som blir i skanningen, för när kameran 

är längre ifrån objektet så tar objektet upp mindre andel pixlar i bilden. Mindre antal pixlar 

ger mindre antal punkter i punktmolnet. Men vi ser även att avståndet verkar ha en direkt 

påverkan på vinkeln som har behövts använda, då ett högre avstånd har oftast resulterat i att 

vinkeln har behövts höjas.  

Så för att återgå och svara på våra forskningsfrågor. Vilket vinkelspann gör det möjligt att 

modellera en 3D modell och hur påverkas vinkelspannet när avstånd mellan kamera och 

objekt ändras. Vid lågt avstånd mellan kamera och objekt så är vinkelspannet ungefär 20 till 

40 grader, när avståndet sedan har ökats så har vinkelspannet också gjort det. Vi anser att vår 

studie tyder på en korrelation mellan vinkelspann och avståndet mellan kamera och laser. Att 

när avståndet har ändrats så har det haft en direkt påverkan på det vinkelspannet som har 

gett bra resultat. 

Vår teori kring det är att när man flyttar kameran till exempel längre bort från objektet så tar 

objektet upp färre pixlar. När man sedan fotograferar objektet och undersöker lasern så tar 

lasern också upp färre pixlar. Därför krävs en extremare vinkel vid större avstånd för att 

kunna visa former och proportioner lika tydligt som vid ett kort avstånd.  

Vi hade också en teori att när en låg vinkel används så skulle objektet inte kunna modelleras, 

utan att det istället skulle bli ett cylinderformat objekt oavsett vad vi använde på plattformen. 

Men istället blev det att vid låga vinklar så blev modellen en större och oproportionerlig 

modell av objektet. Hade vi haft möjlighet att gå lägre ner i vinklarna så hade vi kanske fått se 

den cylinderform vi trodde vi skulle få, men vi var begränsade av vår utrustning.    

En svår fråga som vi har behövt ställa oss själva är att när är det för mycket skuggning? Vilket 
ledde till en diskussion om de möjligheter som finns att reparera skuggor med hjälp av 
algoritmer. Det är någonting vi gärna hade kollat mer på, men vi ansåg att vår studie och 
forskningsfrågor redan var så pass omfattande, att där inte fanns möjlighet att studera det 
vidare. 
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7 Förslag till utökat arbete 

Där finns flera punkter som vi hade vilja forskat vidare på inom vårt arbete och det märks att 

vi har varit i ett intressant område, för att många andra utomstående har också haft 

synpunkter på hur man kan vidareutveckla arbetet. 

Det var ganska tidigt i projektet som vi diskuterade skuggor och framförallt återskapning av 

de områden som försvinner på grund av skuggor. Vi valde att inte gräva allt för djupt inom det 

området då vårt arbete redan kändes som att det skulle vara svårt nog att utföra. Men hade 

varit intressant att se vilka algoritmer som finns idag för att återskapa de förlorade delarna av 

skanningen.  

En sak som gjorde våra skanningar svårare vid högre avstånd mellan kamera och objekt var 

att objektet tog upp mindre del av bilden. Vilket är en naturlig effekt när man flyttar en 

kamera längre ifrån objektet. När vi genomförde en presentation av vårt arbete så fick vi 

frågan om vi någonsin tänkt på att använda linser på kameran som förstorade objektet. Det 

var ingenting som vi hade tänkt på men vi blev direkt nyfikna på förslaget. Hade varit 

intressant att se om linser kan göra så att man får samma resultat på både 10, 15 och 20 

centimeter eller om resultatet blir likgiltigt med de som vi har fått när vi inte har använt 

någon form av lins.  

Man hade även kunnat undersöka hur olika färger på laser samt annorlunda val av laser kan 

påverka skanningen. Vi valde att arbeta med en röd laser, hade en grön laser gett samma 

resultat? Hur hade det fungerat med en infraröd laser eller kanske en monokrom laser?  
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Bilagor 
Objekt namn Avstånd Grad Punkter Genomsnittligt Avstånd Standard Avvikelse 

Disformerad boll 10 15 173577 -3,918075 2,591804 

Disformerad boll 10 20 170970 -4,281607 2,196223 

Disformerad boll 10 25 167329 -3,371218 1,607013 

Disformerad boll 10 30 164057 -1,756127 1,372214 

Disformerad boll 10 35 162115 -2,367674 1,280015 

Disformerad boll 10 40 151525 -1,817456 1,188924 

Disformerad boll 10 45 145951 -2,374457 1,242306 

Disformerad boll 10 50 130784 -2,458721 1,364233 

Disformerad boll 10 55 115519 -2,7265 1,622344 

Disformerad boll 10 60 85409 -2,888872 1,99482 

Disformerad boll 10 65 38138 -1,633337 2,127748 

Disformerad boll 10 70 26456 -0,115191 1,477503 

Disformerad boll 15 15 105672 -2,310312 5,290714 

Disformerad boll 15 20 102696 -2,68007 3,967004 

Disformerad boll 15 25 100937 -1,682889 3,24744 

Disformerad boll 15 30 96883 -1,079943 1,760605 

Disformerad boll 15 35 94590 -1,167635 1,227601 

Disformerad boll 15 40 92549 -1,265161 1,103552 

Disformerad boll 15 45 90414 -1,285844 1,027459 

Disformerad boll 15 50 85719 -1,291248 0,978032 

Disformerad boll 15 55 76424 -1,444007 0,992569 

Disformerad boll 15 60 73943 -1,765883 1,138936 

Disformerad boll 15 65 58704 -1,838682 1,354107 

Disformerad boll 15 70 25439 -0,822413 1,460559 

Disformerad boll 20 15 72349 12,527278 9,302752 

Disformerad boll 20 20 69044 8,65634 6,19123 

Disformerad boll 20 25 67614 6,897519 5,391102 

Disformerad boll 20 30 66735 5,513885 4,313803 

Disformerad boll 20 35 65649 4,904835 3,147848 

Disformerad boll 20 40 65421 4,540474 2,846536 

Disformerad boll 20 45 64078 4,09816 2,47494 

Disformerad boll 20 50 62928 4,162282 1,977026 

Disformerad boll 20 55 61124 3,494952 1,754533 

Disformerad boll 20 60 58026 2,86986 1,556882 

Disformerad boll 20 65 45399 2,494948 2,25165 

Disformerad boll 20 70 40111 1,859521 1,974587 

Objekt namn Avstånd Grad Punkter Genomsnittligt Avstånd Standard Avvikelse 

Bilaga 1 Disformerad boll 
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Objekt namn Avstånd Grad Punkter Genomsnittligt Avstånd Standard Avvikelse 

Timglas 10 15 195710 -5,430872 4,530119 

Timglas 10 20 193856 -4,663971 3,842002 

Timglas 10 25 193169 -5,446507 3,246342 

Timglas 10 30 190922 -4,996472 2,8755612 

Timglas 10 35 187968 -3,742997 2,638918 

Timglas 10 40 186208 -4,00484 2,40739 

Timglas 10 45 182914 -3,435195 2,229838 

Timglas 10 50 180859 -3,521579 1,997105 

Timglas 10 55 176278 -3,337024 1,791465 

Timglas 10 60 171111 -3,590593 1,698287 

Timglas 10 65 163171 -3,905021 1,553652 

Timglas 10 70 133133 -4,319232 1,409481 

Timglas 15 15 120035 -5,905779 7,4831 

Timglas 15 20 118791 -5,232267 6,691337 

Timglas 15 25 116974 -4,167813 5,875834 

Timglas 15 30 115984 -3,199244 5,816782 

Timglas 15 35 113390 -2,231297 5,17519 

Timglas 15 40 111658 -1,573387 5,008401 

Timglas 15 45 110224 -1,143729 5,135617 

Timglas 15 50 107626 -0,726063 4,912139 

Timglas 15 55 105214 -0,907776 4,842064 

Timglas 15 60 102656 -1,057724 4,741157 

Timglas 15 65 99802 -1,120208 4,578281 

Timglas 15 70 93929 -1,501927 4,387808 

Timglas 20 15 80304 15,802034 12,511309 

Timglas 20 20 77864 12,423116 7,956423 

Timglas 20 25 77748 8,145691 5,538202 

Timglas 20 30 76857 7,768552 5,211854 

Timglas 20 35 76230 7,124319 3,372231 

Timglas 20 40 75559 6,005442 2,571017 

Timglas 20 45 74891 5,032547 2,157844 

Timglas 20 50 74456 4,559349 1,950346 

Timglas 20 55 72665 4,536693 1,872368 

Timglas 20 60 71011 3,837968 1,750985 

Timglas 20 65 68968 3,447015 1,638691 

Timglas 20 70 64999 3,363197 1,382661 

Objekt namn Avstånd Grad Punkter Genomsnittligt Avstånd Standard Avvikelse 

Bilaga 2 Timglas 
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Objekt namn Avstånd Grad Punkter Genomsnittligt Avstånd Standard Avvikelse 

Pyramid 10 15 174730 0,507846 5,091622 

Pyramid 10 20 175311 0,572188 3,959571 

Pyramid 10 25 172092 0,427805 3,496945 

Pyramid 10 30 164394 0,079129 2,643981 

Pyramid 10 35 146860 -0,023388 2,125041 

Pyramid 10 40 130971 -0,038803 1,794592 

Pyramid 10 45 118703 -0,033248 1,456983 

Pyramid 10 50 106741 -0,014365 1,265053 

Pyramid 10 55 103105 -0,010607 1,123966 

Pyramid 10 60 92379 -0,005191 0,903382 

Pyramid 10 65 83356 -0,001986 0,665853 

Pyramid 10 70 74942 -0,005776 0,513458 

Pyramid 15 15 102264 0,878846 5,853234 

Pyramid 15 20 94606 -0,165699 4,881961 

Pyramid 15 25 95096 -0,103525 4,288348 

Pyramid 15 30 93495 -0,082483 3,446003 

Pyramid 15 35 91872 -0,066227 2,929673 

Pyramid 15 40 87550 -0,057087 2,595026 

Pyramid 15 45 78769 -0,042153 2,189867 

Pyramid 15 50 74630 -0,048094 2,051018 

Pyramid 15 55 66496 -0,039392 1,877595 

Pyramid 15 60 64336 -0,032254 1,70568 

Pyramid 15 65 57714 -0,024695 1,535029 

Pyramid 15 70 53507 -0,022925 1,393527 

Pyramid 20 15 70590 4,434933 8,279354 

Pyramid 20 20 70057 3,894737 6,289981 

Pyramid 20 25 69115 2,635421 5,128693 

Pyramid 20 30 69537 2,525579 4,162168 

Pyramid 20 35 68744 1,793165 3,344959 

Pyramid 20 40 67488 0,964336 2,605819 

Pyramid 20 45 63983 0,591262 2,22752 

Pyramid 20 50 59003 0,501997 2,149829 

Pyramid 20 55 54214 0,266422 1,637927 

Pyramid 20 60 49558 0,123055 1,441107 

Pyramid 20 65 45871 0,034915 1,267254 

Pyramid 20 70 40028 -0,003129 1,272643 

Objekt namn Avstånd Grad Punkter Genomsnittligt Avstånd Standard Avvikelse 

Bilaga 3 Pyramid 
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Objekt namn Avstånd Grad Punkter Genomsnittligt Avstånd Standard Avvikelse 

Tetraeder 10 15 110465 0,435428 2,660197 

Tetraeder 10 20 108570 0,096522 1,508852 

Tetraeder 10 25 107995 0,09412 1,086652 

Tetraeder 10 30 103040 0,062137 0,703186 

Tetraeder 10 35 94244 0,064752 0,76259 

Tetraeder 10 40 90001 0,032888 0,756317 

Tetraeder 10 45 83930 0,009661 0,663546 

Tetraeder 10 50 79701 0,002919 0,548019 

Tetraeder 10 55 74823 -0,329302 2,841651 

Tetraeder 10 60 68162 -0,284253 2,782066 

Tetraeder 10 65 60211 -0,236921 2,582181 

Tetraeder 10 70 58392 -0,227365 2,490036 

Tetraeder 15 15 100890 0,16642 2,351296 

Tetraeder 15 20 69786 0,177893 1,91674 

Tetraeder 15 25 66618 0,126347 1,590342 

Tetraeder 15 30 59031 0,072184 1,324101 

Tetraeder 15 35 56499 0,028816 1,043177 

Tetraeder 15 40 54360 0,013467 0,893561 

Tetraeder 15 45 48628 0,009525 0,848022 

Tetraeder 15 50 47656 0,012655 0,841534 

Tetraeder 15 55 44631 0,010857 0,693888 

Tetraeder 15 60 41951 0,012744 0,619182 

Tetraeder 15 65 38184 0,010319 0,621719 

Tetraeder 15 70 35724 0,016405 0,565804 

Tetraeder 20 15 97389 12,289171 12,917817 

Tetraeder 20 20 97614 8,172632 8,54288 

Tetraeder 20 25 96426 6,926918 6,156846 

Tetraeder 20 30 81610 5,441494 4,774487 

Tetraeder 20 35 44644 4,287248 4,124765 

Tetraeder 20 40 43203 3,153143 3,267801 

Tetraeder 20 45 39751 2,637582 3,105121 

Tetraeder 20 50 36562 2,175099 2,913797 

Tetraeder 20 55 32153 1,845512 2,607305 

Tetraeder 20 60 29174 1,10739 2,020394 

Tetraeder 20 65 27264 0,960455 1,811243 

Tetraeder 20 70 23464 0,81617 1,773371 

Objekt namn Avstånd Grad Punkter Genomsnittligt Avstånd Standard Avvikelse 

Bilaga 4 Tetraeder 


