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Sammanfattning 

WesDyne TRC är ett helägt dotterbolag till kärnkraftsteknologiföretaget Westinghouse Nuclear 

och arbetar främst med oförstörade provning och visuella inspektioner av reaktortankar. Inom 

kärnkraftsindustrin finns ett starkt intresse och behov av att kunna utföra noggranna geometriska 

uppmätningar inuti en reaktortank. I detta arbete utfördes först en förstudie där lämpliga tekniker 

undersöktes för att finna den mest lämpade för ändamålet. Den teknik som ansågs ha störst 

potential var aktiv triangulering med laser. Efter vidare fördjupning inom området utvecklades 

och konstruerades en prototyp med tillhörande programmering, som därefter testades och 

verifierades. Detta i både labbmiljö som i en anpassad tilltänkt applikationsmiljö, vilket i detta 

fall innebar mätning under vatten i mörker. 

Mätningar av objekt som EDM gropar, svetsfogar och liknande nyttjades för att utvärdera 

tekniken. Vid mätningar under vatten presterade tekniken en hög upplösning, ner mot några 

tiotals mikrometer, och en avvikelse på ungefär 4-6 % från det nominella måttet i djupled. I 

planet var avvikelsen mycket lägre, kring 1 %. Mätmetoden anses ha mycket stor potential och 

repeterbarhetstester antyder att en repeterbarhet ner mot upplösningsnivå råder. Vid de tester 

som har utförts har en upplösning på ca: 5, 38 och 10 μm i de tre riktningarna x, y och z erhållits, 

där z är djupled. Potential till ytterligare förbättring finns i y-riktningen, vilken vid testerna 

begränsats av laserns fokusavstånd. Med prototypen har även mycket små avvikelser och 

tendenser i ytan på mätobjekten registrerats. Detta har varit bl.a. stansade märken, slagmärken, 

små sprickor, cirkulära fräsmönster samt repor som ej kan uppfattas vid beröring. Vid mätning 

av en plan, slät, och matt yta var mätbruset mindre än 50 μm. 

Avvikelsen i djupled kan liknas med en icke linjär expansion som tycks övergå till en svag 

kompression vid ett ökat avstånd till mätobjektet i bilden. Under arbetet har orsaken till denna 

expansion/kompression ej lyckats fastställas. 

Bättre och noggrannare kalibreringsmetoder samt föreslagna förändringar i konstruktionen anses 

kunna förbättra noggrannheten så till vida att den understiger 1 % i alla riktningar.  
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Abstract 

WesDyne TRC is wholly owned subsidiary company of the nuclear technology company 

Westinghouse Nuclear and primarily works with non destructive testing (NDT) and visual 

inspections of reactor tanks. Within the nuclear industry there exists a strong interest in making 

accurate geometrical measurements inside a reactor tank. In this work a feasibility study was 

done where suitable technologies were examined to find the most appropriate for this purpose. 

The technique that was considered most likely to be successful was active triangulation with 

laser. After further elaboration in the area of interest a prototype was developed and constructed 

along with programming, which then was tested and verified. These tests were executed in both a 

lab environment as in an environment appropriate to the intended application, which in this case 

involves measurement under water in absence of light. 

Measurements of items such as EDM pits, welds and the like were utilized to evaluate the 

technology. In measurements performed under water the technology performs a high resolution, 

down to a few tens of microns, and a deviation of about 4-6 % from the nominal dimension in 

depth. The deviation in the plane was much lower at around 1 %. Measurement procedures are 

considered to have great potential and repeatable tests suggest that repeatability down to the 

level of resolution is achievable. In the performed tests a resolution of approximately 5, 38 and 

10 microns in the three directions x, y and z are obtained, where z is depth. Potential for further 

improvement in the y direction exists. In these tests the limitation has been the focusing distance 

of the laser beam which prevents a closer scanning distance. With the prototype measurement 

and detection of very small deviations in the surface of measured object was possible. This has 

been such punch labels, dents, small cracks, circular milling patterns and scratches so small that 

they cannot be perceived by touch. When a flat, smooth, dull surface was measured the noise 

was less than 50 microns.  

The discrepancy in depth can be compared with a non-linear expansion that seems change in to a 

slight compression when the distance to the object in the picture increases. In this thesis the 

reasons for the expansion/compression has not been determined. 

Better and more accurate calibration methods, and proposed changes to the design, is most likely 

to improve the accuracy in the sense that it is less than 1 % in all directions. 
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NOMENKLATUR 

Detta avsnitt beskriver de symboler och förkortningar som förekommer i rapporten. 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

   Brytningsindex [-] 

  Vinkelhastighet [rad/s] 

   Ljushastigheten i medium x [m/s] 

    Adiabatisk bulkmodul [Pa] 

   Densitet [     ] 

   Vinkel [grader] 

   Pixelstorlek i x-riktningen [mm] 

   Pixelstorlek i y-riktningen [mm] 

   X-koordinat i kamerans referenssystem [mm] 

   Y-koordinat i kamerans referenssystem [mm] 

   Z-koordinat i kamerans referenssystem [mm] 

  Fokallängd, brännvidd, [mm] 

   Distorderad bildkoordinat i x-riktningen [pixel] 

   Distorderad bildkoordinat i y-riktningen [pixel] 

  Radiellt avstånd till pixel utgående från optiska axeln [pixel]  

  
   

 Radiell distorsion i x-riktningen, [pixlar] 

  
   

 Radiell distorsion i y-riktningen, [pixlar] 

   Radiell distorsions komponent (1:a, 2:a… ordningen osv.) [-] 

  
   

 Tangentiell distorsion i x-riktningen [pixel] 

  
   

 Tangentiell distorsion i y-riktningen [pixel] 

   Tangentiell distorsions komponent (1:a, 2:a… ordningen osv.) [-] 

    Odistorderad bildkoordinat i x-riktningen [pixel] 

   Odistorderad bildkoordinat i y-riktningen [pixel] 

  Rotation kring x-axeln [grader] 

  Rotation kring y-axeln [grader] 

  Rotation kring z-axeln [grader] 

   Normalvektor [mm] 

  Projektion av vektor på plan, [-] 

  Bildruta [-] 



8 

 

Förkortningar 

CAD Computer Aided Design. 

CCD Carged Couple Device. 

CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor. 

EDM Electro-discharge machining. 

Fps Frames per second, bildfrekvens. 

HD High Definition. 

LED Light Emitting Diode. 

NaN Not a Number. 

PSD Position Sensitive Detector. 

RGB Red Green Blue. 

Sonar Sound Navigation Ranging. 

ToF Time of Flight. 
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1  INLEDNING 

Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsning och metod för det utförda examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

WesDyne TRC är ett helägt dotterbolag till kärnteknologiföretaget Westinghouse Nuclear och 

arbetar främst med oförstörande provning och visuella inspektioner av kärnkraftverk. 

Provningsteknologin är helt mekaniserad och provning sker genom att montera olika 

mätutrustningar på bärutrustningar som ubåtar, robotar, krypare etc. En av företagets uppgifter är 

att tillhandahålla utrustning för att möjliggöra invändiga inspektioner av reaktortankar. Dessa 

inspektioner utförs bland annat efter att olika reparationer har ägt rum, men även rutinmässiga 

inspektioner av vitala komponenter utförs med fasta inspektionsintervall. Nuvarande teknik vid 

inspektion av svetsning och gnistning innefattar en avgjutning av det reparerade området med en 

speciell gjutmassa av silikon. Från denna avgjutning tillverkas sedan en gipsmodell som sedan 

analyseras. Detta är något som förhoppningsvis inte kommer att vara nödvändigt i framtiden då 

det framförallt är en tidskrävande process och med nya mätmetoder innefattandes optiska 

utrustningar är tänkt att påskynda inspektionsarbetet. 

Arbetet avser att utreda nya metoder för geometrisk uppmätning under vatten. Den nya tekniken 

måste även vara anpassad för att klara av den krävande miljön där den är tänkt att tillämpas, dvs. 

under vatten där hög radioaktiv strålning förekommer. Några exempel på geometrier som är av 

intresse för geometrisk uppmätning illustreras i Figur 1a och Figur 1b nedan. 

 

Figur 1a. EDM grop, område som bearbetats med 

gnistning, används vid avlägsning av sprickor. 

 

Figur 1b. Exempel på svetsad rörskarv. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att samla information om, samt undersöka lämpliga tekniker för 

att möjliggöra noggranna 3D mätningar i reaktortankar. Där en av huvuduppgiften är att 

undersöka och inspektera svetsningar och EDM (Electro-discharge machining) gropar, områden 

där sprickor har avlägsnats med gnistning. Dessa insamlade data ska sedan kunna visualiseras i 

ett CAD program eller motsvarande för att kunna avgöra om resultaten av reparationen är 

tillfredsställande. Men även aspekten av att göra data mera tillgänglig för övriga inblandade är av 

intresse. Att få in kunskapen i företaget om vilka olika mätmetoder och deras för respektive 

nackdelar, samt potentialen av dessa har varit en viktig del av detta arbete. 
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1.3 Avgränsning 

Arbetet avser att utreda lämplig teknik samt undersöka dess potential, ingen slutlig utrustning har 

konstrueras. Fokus har inledningsvis varit att skanna förhållandevis enkla geometrier för att 

utreda potentialen hos tekniken, komplicerade geometrier där självskuggning av objektet 

förekommer kommer ej att behandlas i denna rapport. Detta då hänsyn till att mäta objekt ur flera 

vinklar och sedan sammanställa data ansetts för omfattande för att utföra med tillfredställande 

resultat under den korta tidsram som projektet löper.  

Optimering och noggrannare studier av vilka parametrar som har störst inflytande för goda 

mätresultat har ej utförts. Detta då arbetet i första hand avser att utreda om tekniken lämpar sig 

för applikationen. 

Överföring mellan beräknade punktmolnsdata till CAD modeller avgränsades inledningsvis och 

avsågs att utreddas i mån om tid i slutskedet av projektet. Detta då överföringen oftast kräver 

konverteringsprogram eller liknande. De figurer som kan genereras i Matlab (2010), med hjälp 

av punktdata ansågs vara tillräckliga för utvärdering av tekniken. 

1.4 Metod 

Först har informationsinsamling rörande ämnesområdet utförts, detta skedde i huvudsak genom 

att undersöka de befintliga tekniker som finns på den kommersiella marknaden, samt utreda 

deras för- respektive nackdelar. Information har i första hand erhållits från tryckt information 

men även information från tillverkare av olika mätutrustningar har behandlats. Därefter har 

teknikerna utvärderas för att finna den mest lämpade för ändamålet. Efter utvärdering och 

verifiering mot kravspecifikation valdes sedan en teknik för vidare arbete, utveckling och 

utvärdering. Detta följdes sedan av en enklare prototyptillverkning, tillika testutrustning, och 

programmering av beräkningsprogram för bild- och geometrianalys, för detta har 

beräkningsprogrammet Matlab (2010), används. Denna har sedan inledningsvis testas under 

enkla förhållanden i labbmiljö för att sedan testas under förhållanden som i största möjliga 

utsträckning efterliknar den tänkta applikationen. Därefter avslutades arbetet med utvärdering av 

resultaten och rekommendationer för fortsatt arbete. 

 



13 

 

2  REFERENSRAM 

Detta kapitel beskriver den teoretiska referensramen som utgör utgångspunkten för 

examensarbetet, här har fakta om olika geometriska mätmetoder med deras för- respektive 

nackdelar sammanfattas för att sedan utgöra underlag vid utvärdering. 

2.1 3D-skanner 

En 3D skanner är en utrustning som med hjälp av olika tekniker kan avbilda geometrin hos ett 

föremål genom att bygga upp den av miljontals med mätpunkter. Dessa mätpunkter bildar ett 

stort punktmoln med data, se Figur 2a. Mätpunkterna kan sedan bearbetas med för ändamålet 

specifik programvara och skapar då en 3D modell av objektet, se Figur 2b.  

 

Figur 2a. Punktmoln över en uppmät svetsfog. 

 

Figur 2b. 3D modell över samma svetsfog där små 

ytsegment har skapats mellan mätpunkterna. 

3D skanners delas inledningsvis in i grupperna kontakt- och ickekontaktskanner. En kontakt-

skanner använder sig oftast av en liten nål som släpas över en yta för att med noggranna 

instrument mäta dess position och variation i höjdled. De kan ha en upplösning på ner till några 

få mikrometer men är mycket långsamma, samt att de är mycket känsliga för vibrationer, 

skiftande temperatur och luftfuktighet. De var alltså inte av intresse för detta projekt och har ej 

behandlats djupare. Ickekontakt skanners kan sedan delas in i ytterligare två grupper, aktiva och 

passiva. Aktiva ickekontakt skanners använder sig utav någon form av strålning eller ljus mot en 

yta och registrerar reflektionen. Emissionerna från sändaren i skannern kan vara antingen ljus 

eller ljusmönster, laser, ultraljud eller röntgen. Passiva ickekontakt skanners sänder själv inte ut 

någon form av strålning utan de utnyttjar den omgivande strålningen kring objekten, som 

exempelvis det ljus ett föremål sänder ut, Coggrave (2004). 

”Rapid prototyping” och ”reverse engineering” har blivit en växande trend hos många 

industriföretag vid framtagning av nya prototyper och utveckling av befintliga. Varvid 3D 

skanning har blivit ett nästintill oumbärligt hjälpmedel vid den allt snabbare utvecklingstakt som 

råder. En vanlig skanner som nyttjas för mindre objekt använder sig ofta av ett bord som roterar 

med en känd vinkelhastighet, ω. Objektet kan då beskrivas med hjälp av cylindriska koordinater. 

Origo ligger på rotationsaxeln i det roterande bordets plan. För varje vinkel φ som bordet roterar 

erhålls då r(φ,z), vilket är en koordinat för en specifik punkt på objektet. 

Vid uppmätning av större objekt skannas oftast dessa plant från flera olika avstånd och 

positioner. Det kan då uppstå stora områden med ocklusion, självskuggning. Genom att skanna 

objektet ur flera olika vinklar och positioner erhålls flera ofullständiga modeller se Figur 3. 
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Dessa kan sedan med hjälp av speciella program som använder sig av bland annat 

pixelmatchning och/eller matchning av olika unika former som exempelvis skarpa distinkta hörn, 

bygga upp en 3D modell av objektet, kombinationer av de båda förekommer också, Yoshizawa 

(2008). Algoritmerna för detta utnyttjar sig ofta av en minstakvadratanpassning för att finna 

bästa matchning av de separata modellerna. 

 

Figur 3. En sammanställning av flera dataset utfört med programmet ”David-Shapefusion”, där den slutliga 

sammansatta modellen kan ses t.h. David-Laserscanner (2010 A) 

2.2 Laserskanner 

Laserskanners kan delas in i två huvudgrupper i vilka det sedan finns flera varianter av. Dessa 

två huvudgrupper kallas för ”Time of flight” skanner och lasertriangulering. Dessa båda tekniker 

och några av varianterna beskrivs mer ingående nedan. 

2.2.1 Allmänt om laser 

Laser eller ”Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation” är en apparat som 

genererar en stråle med hög intensitet av monokromatisk och koherent elektromagnetisk 

strålning, oftast synligt ljus. Det som särskiljer en laser från en vanlig ljuskälla är dess unika 

egenskaper: 

 Monokromt, ljuset har en väldefinierad våglängd. 

 Polariserat ljus, ljusvågorna svänger endast i ett plan istället för i oändligt många som 

vanligt ljus.  

 Riktbarhet, strålen som laserkristallen genererar är koncentrerad och sprider sig inte och 

mattas inte i samma omfattning som traditionella ljuskällor som LED lampor exempelvis.  

 Hög intensitet, dess höga intensitet gör den lättare att särskilja från övriga ljusskällor. 

En annan viktig egenskap för laser är även att den kan leverera antingen en kontinuerlig ljusvåg 

eller korta snabba pulser vilka kan variera i våglängd från djup UV till kraftig IR, ca: 200 nm – 

10 µm. Vid kontinuerlig stråle kan effekten variera från någon tiondels mW upptill tiotals kW, 

vilket är mer än tillräckligt för att skära genom tjockt stålgods. Vid pulsad strålning kan 

pulstiden vara så kort som några få femtosekunder, vilket kan möjliggöra mätningar med en 

enastående mätfrekvens. 

Laser är vida förekommande i applikationer som kräver ljus med mycket speciella egenskaper 

som andra ljuskällor ej kan åstadkomma. Många högprecisions metoder inom optisk mätteknik 

nyttjar sig av unika fenomen och effekter som kommer ifrån laserns specifika egenskaper, 

Yoshizawa (2008). 
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2.2.2 Lasertriangulering 

Triangulering är en aktiv skanningsmetod med vilken mätobjektet belyses med vanligtvis en 

punkt eller en tunn linje, men kan även vara andra mönster. Belysningen eller skanningen sker i 

normalfallet med en laser men även inverterade metoder används, det vill säga skuggande 

metoder. I fallet med skuggning belyses objektet av ett mycket starkt (helst vitt) ljus, sedan förs 

ett tunt snöre eller motsvarande framför ljuskällan och en skuggad linje uppträder på objektet. 

Viktigt är att belysningen av objektet är mycket starkt och att inte allt för komplexa geometrier 

försöker skannas då skuggor på objektet lätt misstolkas av utrustningen. Detta kan delvis 

kompenseras med hjälp av programmering, David Laserscanner, (2010 B). 

Oavsätt om skanning under inverkan eller avsaknad av ljus nyttjas är principerna för mätningen 

den samma, likaså gäller för om punkter, linjer eller mönster brukas. Nedan följer en kort 

beskrivning av principerna för hur en linjelaserskanner fungerar. Ingen närmare beskrivning ges 

av de övriga metoderna då både programvaran och det mekaniska i huvudsak arbetar på samma 

sätt. 

Aktiv triangulering med laser bygger på att kända geometrier utnyttjas. Detta innebär vanligtvis 

att lasersändarens och detektorns inbördes position och vinklar måste vara kända. När sedan 

lasern träffar objektet och linjen är synlig och detekteras erhålls en position i rymden för en (eller 

i normalfallet flera) bildpunkt, eller pixel. Som detektor används vanligtvis antingen en CCD 

(charge-couple device), eller en PSD (position sensitive detektor). En CCD sitter i 

digitalkameror och är den bildregistrerande sensorn, denna registrerar laserlinjen eller punkten 

genom att mäta ljusstyrkan som faller in mot den. PSD är en sensor som kan beräkna positionen 

för en ljuspunkt i en eller två dimensioner, den ger alltså endast information om den är belyst 

eller ej och i fallet belyst vart den blivit det. Detta gör att en PSD sensor är känsligare för 

reflektioner från mätobjektet än en CCD, vid svag reflektion kan helt enkelt flera punkter 

registrera belysning där alla har samma värde. Detta är inte ett lika stort problem för CCD då den 

senare kan registrera olika intensiteter för belysning. Därefter kan sedan mjukvara beräkna 

vilken pixel som lyser starkast och ta fram dess koordinater, med en CCD är det på så sätt lättare 

filtrerar bort reflektioner. Det typiska mätområdet för triangulering är ±5 mm till ± 250 mm och 

mätfrekvensen är 40 kHz eller högre, Yoshizawa (2008).  

Det finns även program där endast kamerans position i förhållande till vissa specifika referenser 

måste vara känd. Ett exempel är en delvis gratisprogramvara som heter David-Laserscanner, 

denna utnyttjar ett bakre referensplan som har ett 90° skarpt hörn placerat i mitten av kamerans 

mätområde, se Figur 4. 

 

Figur 4. David-laserscanner utnyttjar den kända geometrin bakom det objekt som ska skannas för att räkna ut på 

vilken position och med vilken rotation lasern är placerad. Mönstret i bakgrunden används vid kalibrering  
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Med hjälp av de båda vinkelräta sidorna kan sedan programmet beräkna med vilken rotation och 

translation som laserplanet faller in mot objektet, därmed är positionen av lasern i förhållande till 

kameran överflödig information, David-Laserscanner (2010 B). 

Genom att belysa objektet med linjelaser erhålls en höjdprofil av ytan, sedan förflyttas antingen 

objektet eller lasern (vanligt är att detektorn är fix i rymden och utgör origo) och nästa höjdprofil 

kan registreras. Beroende på vilken upplösning och noggrannhet som erfordras görs hundratals 

till miljontals mätningar. Detta ger upphov till ett punktmoln med data som sedan kan omvandlas 

till små ytsegment som bygger upp en modell av objektet. 

Noggrannheten vid triangulering är mera beroende på avståndet till objektet och vinklarna 

mellan laser och kamera än upplösningen för själva kameran. En kamera som tar bilder med 1 

megapixel i upplösning där objektet fyller en fjärdedel av bilden genererar ca: 250 000 

mätpunkter. Om området som skannas då är relativt litet kan mätning med en sådan kamera ge 

mycket god noggrannhet och upplösning. Det under förutsättningen att dess optiska egenskaper 

är bra, samt att kalibreringen av utrustningen är korrekt utförd. Skillnaden i ytstrukturen och 

karaktäristiken mellan mätobjekt och kalibreringsytan påverkar också noggrannheten. Generellt 

bör kalibrering utföras mot en liknande yta som mätobjektet, Yoshizawa (2008).  

Viktiga faktorer för framgångsrik 3D-skanning med lasertriangulering är att vinkeln φ, se Figur 

5, mellan laserplanet och detektorn skall vara så stor som möjligt. En ökad trianguleringsvinkel 

medför i regel ökad noggrannheten då det ökar upplösningen, dock ökar detta samtidigt 

sannolikheten för reflektioner som kan störa mätningen. Samtidigt skall laserlinjen vara mycket 

tunn, helst endast några få pixlar, detta för att enklare ”hitta rätt” pixel som ska mätas. En ökad 

trianguleringsvinkel medför således också att laserlinjen smetas ut över ytan. Triangulering går 

att utföra på de flesta ytor men matta ljusa ytor ger bättre resultat. Om ytan är för blank ökar 

detta riskerna för reflektion, även allt för mörka ytor som absorberar mycket ljus kan vara ett 

problem.  

Tillverkare av moderna laserskanners som nyttjar sig av triangulering deklarerar noggrannheter 

på några tiotals mikrometer med en mycket hög upplösning. Tillverkaren Roland DGA 

deklarerar t.ex. en repeterbar noggrannhet på ± 50 µm för deras modell PX-1200DS, Roland 

DGA (2010). Vanligast förekommande med denna teknik är nyttjandet av en laser som genererar 

en ljuspunkt med en specifik intensitet och intensitetsfördelning. Detta ger en ljuspunkt med ett 

mycket väldefinierat centrum, vilket i sig är en viktig faktor för att utföra noggranna mätningar. 

CCD Tx

φ

P(x,y,z)

R, T

 

Figur 5. Principiell uppställning vid triangulering med laser. 
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2.2.3 ”Time of flight” laserskanner 

Time of Flight skanning, härefter ToF, är från början en avståndsmätningsmetod, som har 

förfinats för att möjliggöra noggranna mätningar. En laserpuls skickas ut mot ett föremål, 

reflekteras tillbaka och registreras av en sensor. Samtidigt sänds en referenspuls genom 

optiskfiber till sensorn. Tiden mellan dessa två pulser ger alltså information om avståndet till 

objektet. Typisk upplösning ToF skanning är runt 1 mm. Vanligt är att ett känt avstånd mäts och 

sedan kalibreras utrustningen utefter det avståndet. Mätningar med denna metod är oftast mycket 

snabb och kan utföras på mycket stora avstånd, (flera gånger per år mäts avståndet till månen 

genom att en laser får reflekteras mot en spegel som de första astronauterna lämnade efter sig 

där). Men på grund av den höga hastigheten behövs mycket noggrann mätning av tiden för att 

precisionen i mätningen skall var god. En felregistrering på 1 nanosekund motsvarar ca: 300 

mm. Denna metod lämpar sig främst till uppmätning av större objekt som byggnader och fartyg 

där det främst är visualisering som är det viktiga och inte noggrannheten, Coggrave (2004). 

Denna metod används effektivt vid dokumentering av historiska byggnader och monument, 

Powell (2009). CyArk är en organisation som arbetar med digital bevaring av kulturellt arv, som 

exempelvis Mayakulturen, Mount Rushmore m.m., se exempel i Figur 6 där en komplett modell 

av Tempel I i Guatemala har dokumenterats, CyArk (2010 A).  

 

Figur 6. 3D skanning av Tempel I vid Grand Plaza i Maya staden Tikkala, nuvarande Guatemala. En komplett 

modell uppbyggd av flera mätningar med ToF laserskanner med en noggrannhet på några få mm, CyArk (2010 B). 

Med utrustning som kan sända laserpulser under picosekunds nivå och avancerad elektronik är 

det möjligt att erhålla upplösningar ner under millimeternivå. Med en teknik som utnyttjar sig av 

att räkna enstaka fotoner kan man erhålla en repeterbarhet i djupled som understiger 30 µm vid 

en meters mätavstånd. Metoden medger en mycket hög datainsamlingsfrekvens, upp till tusentals 

Hz, Yoshizawa (2008). 

2.3 Strukturerat ljus 

Strukturerat ljus tillhör kategorin aktiv triangulering, tekniken nyttjar sig vanligtvis av en 

projektor som projicerar ett känt väldefinierat mönster på ytan. Mönstret detekteras av en kamera 

och på grund av objektets geometri blir mönstret förvrängt. 

Lokalisering av en punkt P(x,y,z) på ytan hos objektet utförs tillsammans med kameran och 

projektorn. Den pixel i bilden tagen med kameran bestämmer punktens x- respektive y- 

koordinater, med hjälp av projektorn bestäms sedan den tredje och sista frihetsgraden. Detta 
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utförs genom projicera strukturerat ljus på objektets yta. Informationen om djupet, eller i det här 

fallet z koordinaten för punkten P, ligger kodat i det deformerade mönstret, Coggrave (2004). 

Det vanligaste är att mönster innefattandes omväxlande vita och ljusa band som varierar i antal 

och storlek. Tekniken kan tyckas likna Moiré, (förklaras senare i avsnitt 2.6.1 Moiré) skillnaden 

ligger i att objektets form ligger direkt kodad i det deformerade fransmönstret som registreras på 

dess yta. I Moiré utnyttjas ett referensgitter för att skapa det speciella Moirémönstret, mer om 

detta under avsnitt 2.6. Till skillnad från metoder som grundar sig på interferometri lämpar sig 

denna bäst på medel till långa avstånd. Vid korta avstånd får oftast projektorer problem med 

fokusering, ett sätt att komma förbi detta är att använda sig av etsade skivor vilka man placerar 

framför en stark ljuskälla.  

Med högupplösta kameror är det möjligt att få flera miljoner mätpunkter från ett objekt utan 

behovet av några rörliga delar. En viktig faktor för att erhålla bra mätresultat är att nyttja sig av 

en ljusstark och högupplöst projektor. För att få bättre flexibilitet i mätavståndet går det även att 

utnyttja sig av interferometri för att projicera fransmönstret. Det går även fort att utföra 

mätningar av relativt stora objekt med god upplösning och noggrannhet. Men i likhet med andra 

trianguleringsmetoder lider även denna av problem med att delar av objektet kan hamna i skugga 

från kameran sett och ingen data kan samlas in, Yoshizawa (2008), Rocchini, (2001). 

2.4 Ultraljud 

Ultraljud är också att betrakta som en aktiv trianguleringsmetod, denna är vanligt förekommande 

i marina sammanhang för avståndsmätning. Så kallad sonar (Sound Navigation Ranging) är en 

metod för att söka efter objekt i vattnet under fartyget, detta kan vara till exempel rev, fisk eller 

ubåtar. Även inom bilindustrin används ultraljud som sensorer vid backning för att förebygga 

kollision. Principen för mätning med ultraljud kan i mångt och mycket efterlika mätning med 

ToF laser, med skillnaden att istället för en ljuspuls från en laser utnyttjas en ljudvåg. En fördel 

med ultraljud kontra laser är att utrustningen som ska registrera gångtiden inte behöver vara lika 

exakt. I vätskor som vatten är ljudhastigheten,    beroende av den adiabatiska bulkmodulen,     

för vatten och vattnets densitet,    enligt. 

 ab
w

w

B
c


  (1) 

Där både densiteten och bulkmodulen, för vatten är tryck- och temperaturberoende, om dock 

väldigt litet. Andra faktorer som påverkar ljudhastigheten är syrehalten i vattnet (förekomst av 

luftbubblor), samt om det är färskvatten eller saltvatten.  

Mätningar med ultraljud kan vara mycket exakta, ner på mikrometer nivå, dvs. bättre 

noggrannhet än med ToF. En nackdel är dock att på grund av diffraktion är mätavståndet något 

begränsat om hög precision och upplösning önskas. 

2.5 Stereokamerateknologi 

Den senaste utvecklingen inom digitalkameratekniken där mycket pixeltäta fotografier kan tas i 

samband med den ökade kapaciteten hos datorer har medfört att fotogrammetri nu kan utnyttjas 

effektivt vid 3D mätningar. Stereokamerateknologi som tillhör kategorin passiva 

ickekontaktskanners, dvs. utnyttjar objektens eget utsända ljus, är ett system som identifierar en 

punkt (eller pixel) i två eller flera fotografier och beräknar dess 3D koordinater i förhållande till 

kamerorna. Noggrannheten vid mätning beror på pixelstorleken, avståndet mellan kamerorna och 

det vertikala avståndet till ytan hos objektet. Vanligt är nyttjande av två kameror men det finns i 

princip ingen begränsning för hur många som kan användas, Yoshizawa (2008). 
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Principen bygger på att kamerorna replikerar människans djupseende för att bestämma på vilket 

avstånd varje pixel ligger i förhållande till varandra. För att bestämma skalan behövs endast ett 

avstånd i mätrymden vara känt. Beräkningarna blir dock oftast omfattande och tidskrävande och 

generellt måste olika markers placeras på ytan som referenser för att ge entydiga resultat. 

Mätningar där kodade fransmönster i likhet med Moiré mönster projicerats på ytan har visat sig 

ta förbi överensstämmelse problemet mellan de olika bilderna. Med hjälp av mönstret går det då 

sedan att transformera varje sensor och deras mätresultat till ett globalt koordinatsystem och 

matchning av datapunkterna kan enklare utföras, Coggrave (2004), Reich, et al.( 2000).  

Denna teknik har blivit mycket vanlig i till exempel film och TV-spelsindustrin för att snabbt 

bygga upp 3D geometrier av personer och föremål för importering i dator. Det är även denna 

teknik som är vanligast förekommande vid producering av 3D filmer som exempelvis Avatar 

m.fl., Dagens Nyheter (2008). Varannan bildruta i filmen är olika polariserade för att sedan med 

3D-glasögonen dela upp bilderna för registrering på respektive näthinna, vilket ger ett intryck av 

djup från en annars platt bild. Med denna mätmetod kan även information om objektets 

färg/färger registreras och direkt överföras till modellen. 

Alla kameror drabbas dock av ett fenomen som kallas för distorsion, vilket yttrar sig i att raka 

linjer inte är blir raka i fotografiet. Viktigt vid nyttjande av stereokamerateknik blir således att 

kalibreringen av kamerorna måste vara mycket noga utförd för att erhålla bra resultat.  

2.6 Interferometri 

3D mätning med interferometri bygger i grund och botten på att de diffraktionsmönster som 

uppstår på grund av variation i en känslighetsmatris vilken innehåller information om tre 

variabler, våglängd, brytningsindex samt belysnings och observations riktning. Tekniken kan 

användas för att analysera och detektera mycket små störningar i den ena strålen, under 

förutsättningen att den andra strålens egenskaper är väl kända. Interferometri är mycket exakt 

och noggrannheter under mikrometernivå är inte ovanligt. Forskning har visat att en upplösning 

på 0,1 mm av mätområdet vid ett mätavstånd på 100 m är möjligt, Yoshizawa (2008). 

Då mätning med interferometri vanligtvis sker i mono (dvs. sändare och mottagare följer samma 

referenslinje) har dessa ej samma problem med ocklusion som t.ex. trianguleringsmetoder har, se 

Figur 7, (Yoshizawa, 2008). Kameran i Figur 7 ser en bild där reflektionerna från referensplanet 

(som utgörs av spegeln) och från ytan har kombinerats, Yamaguchi, et al.( 2000). 

Stråldelare Spegel

Laser

Sensor 

CCD

 

Figur 7. Princip över mätning med interferometri, figuren visar fördelen med mätmetoden 

där exempelvis trianguleringsmetoder kan få ocklusionsproblem pga. ytans utseende. 

Det finns många olika metoder för att mäta med interferometri, generellt gäller att upplösning 

och noggrannhet är mycket bra men att utrustningen i sig är mycket känslig för yttre faktorer, 

som exempelvis vibrationer. Utveckling av flera olika tekniker pågår och vissa av dessa system 
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är även kolinjära (alla komponenter ligger i en linje) vilket innebär att de är relativt okänsliga för 

mekaniska störningar, Coggrave (2004). 

Mätning med interferometri gör sig bäst på kortare avstånd, då kan mycket noggranna mätningar 

utföras där upplösningen kan närmar sig mikrometernivå. Dock ställer diskontinuiteter oftast till 

problem då programmet som ska analysera data tappar ordningen på fransarna. Men det finns 

vissa metoder som är bättre på att hantera nivåskillnader och diffusa ytor. Den kanske största 

nackdelen med interferometri är att metoden har mycket svårt att hantera objekt med större 

djupskillnader, Yamaguchi, et al.( 2000). 

2.6.1 Moiré 

Moiré är en metod som delas in i skugg- och projektionsteknik, funktionen är den att med laser 

eller annan stark ljuskälla lysa genom två gitter, ett master gitter, även kallat objektsgitter, och 

ett annat för referens. På mätobjektet uppstår då speciella mönster som registreras med en CCD. 

Fransarnas deformation i förhållande till varandra ger då informationen som behövs för att 

bestämma geometrin, exempel på Moirémönster visas i Figur 8. Vid behovet av högre 

upplösning kommer implementeringsproblem och ett behov av en mycket stark ljuskälla. För att 

komma ifrån störningar från omgivningen, samt öka mäthastigheten har det tagits fram metoder 

som nyttjar sig av dubbla Moirémönster och kameror. Mönstren är då vanligtvis fasförskjutna 

och registreras simultant med i regel flera kameror eller speciella bildbehandlingar. Det typiska 

mätområdet för Moiré med fasskiftning är från 1 mm till ca: 0,5 m, detta med en upplösning på 

ca: 1/10 – 1/100 av en frans. Om det nyttjade gittret då kan generera ett tillräckligt finmaskigt nät 

kan en mycket god upplösning erhållas, Yoshizawa (2008).  

 

Figur 8. Exempel på några olika Moirémönster, även vågmönster och ”bullseye” mönster är vanliga, mönstrets 

slutliga utseende beror på objektet som skall mätas. 

2.6.1.1 Skugg-Moiré (Shadow Moiré) 

Skugg-Moiré är den första tekniken som utnyttjar sig av Moiré fenomenet för 3D-profilering, 

detta tidigt på 70-talet. Moiré mönstret uppstår mellan referensgittret och dess skugga på 

objektet. Skuggan i det härfallet fungerar som objektsgitter, se Figur 9. Med hjälp av 

superposition kan sedan koordinaterna för punkten P beräknas då avstånden l och s mellan 

ljuskälla, CCD och gitter är kända. 
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Figur 9. Konfiguration vid shadow Moiré.  

Resultatet av denna teknik kan liknas med att en topografisk karta projiceras över mätobjektet, 

där konturlinjerna, eller fransarna, motsvarar en specifik höjd. Ett gitter specificeras efter sin 

gitterkonstant som anger spaltbredden i gittret. För att mätningar med tekniken ska vara 

tillfredställande måste ytans höjdvariationer vara små i förhållande till gitterkonstanten, detta för 

att inte objektet endast ska bestå av en skugga. Skugg-Moiré lämpar sig därför bättre för grova 

mätningar på relativt stora ytor. 

I Skugg-Moiré kan även en fasförskjutande metod utnyttjas, fasförskjutningen åstadkoms genom 

vertikalförflyttning i kombination med rotation av referensgittret. Tanken med detta är att 

fasfördelningen ligger kodad i intensitetsfördelningen av Moirémönstret, dvs. genom att 

fasförskjuta mönstret och analysera intensitetsförändringarna i Moirémönstret kan information 

om ytans topografi tas fram. En nackdel med fasutvärdering är att föremål med komplexa 

geometrier ej går att mäta. Detta pågrund av att diskontinuiteter och skuggade områden gör det 

svårt att bestämma vilken ordning varje frans har. 

Inom området för laserinterferometri används en metod som innefattar våglängdsskifte för 3D 

mätning av objekt. Liknande metoder kan appliceras på Moiré analys, detta kallas för frekvens 

svepning. Här kan avståndet från referensgittrets plan till objektet mätas genom att analysera 

frekvensen hos bärvågen istället för fasen, Yoshizawa (2008), Gåsvik (2002). 

2.6.1.2 Projektions Moiré 

Ett problem med Skugg-Moiré är att gittren behöver vara stora för att möjliggöra mätning och 

den nödvändiga storleken beror även på objektet som ska mätas. Projektions Moiré kommer 

ifrån det problemet genom att nyttja sig av två identiska gitter, placerade enligt Figur 10. I övrigt 

är principerna för projektions Moiré samma som för Skugg-Moiré och koncepten för 

fasförskjutning och frekvenssvepning är också applicerbara. Men även här finns problemet att 

höjdvariationen måste vara små i förhållande till spaltbredden på gittret, Yoshizawa (2008).  

Moiré och andra metoder inom interferometri kan generera väldigt noggranna mätningar under 

förutsättningen att variationerna är små. Problemet är korrelationen vad gäller mätdjup och 

noggrannhet, det går inte förbättra det ena utan att samtidigt försämra det andra. 
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Figur 10. Principiell uppställning vid Moiréanalys med projektionsmetoden.  

2.7 Geometrisk optik 

När ljus propagerar från ett medium till ett annat kommer ljuset att brytas, dvs. ändra riktning 

beroende på de båda mediernas brytningsindex n, enligt 

 1 1 2 2sin( ) sin( )n n   (2) 

Där   är den infallande vinkeln och    är den vinkel med vilket ljuset lämnar kontaktytan 

mellan medierna, se Figur 11. Brytningsindexen,    och    anses vanligtvis som 

materialkonstanta och definieras som kvoten mellan ljusets hastighet i vakuum,    och materialet 

enligt 

 v
x

x

c
n

c
  (3) 

Brytningsindex för luft och vatten är approximativt      och        . Värt att nämna är att 

för ToF blir är det av yttersta vikt att brytningsindexet för vatten och det vattentäta huset i vilket 

laser och detektor måste placeras är väl känt. Kompensation måste utföras för detta för annars 

uppstår en form av skalning samt en förvrängning av uppmätt data. Vattnets brytningsindex är 

heller inte konstant utan varierar med temperatur. Det är högst troligt att variationer i 

brytningsindex kan vara en av de större felkällorna för optiska mätningar under vatten, Gåsvik 

(2002). 

n1

n2

α1

α2

n2 > n1

 

Figur 11. Illustration av principen för Snells lag, ekvation(2).  
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2.8 Miljöpåverkan - Radioaktivitet 

När ett radioaktivt material sönderfaller sänder det ut strålning i form av alfa- och betapartiklar 

samt gammastrålning. En alfapartikel består av en helium kärna    
  och har en positiv laddning 

medans en betapartikel är en elektron och har en negativ laddning. Alfa och beta strålning brukar 

därför benämnas partikelstrålning. Beta strålning kan ibland ha en positiv laddning och består då 

av en positron, vilken har samma massa som en elektron men en positiv laddning. Alfa och beta 

strålning kan på grund av sin laddning ha en kraftig påverkan på elektronik, men djupet vilket de 

tränger in i material och vävnader är begränsat. En alfapartikel stoppas av en blyplatta med en 

tjocklek på ungefär 0,01 mm, medans en beta partikel har ett penetrationsdjup på ca: 0,1 mm, 

Cutnell (1998).  

Gammastrålning är en elektromagnetiskstrålning och består av fotoner, (ljuspartiklar). Processen 

liknar det som sker när elektroner förflyttar sig från en hög orbital (tillstånd med hög energi), till 

en lägre. Elektronen minskar på detta sätt sin totala energi vilken sänds ut som en foton. 

Skillnaden är att i fallet med gammastrålning har fotonen en mycket högre energinivå.  

Vid videofilmning i en reaktor är radioaktivitetens effekter mycket tydliga och uppträder i form 

av ett vitt brus (ser ut som om det snöar) på skärmen. Möjligheten av att den valda metoden kan 

filtrera detta brus, alternativt är okänsligt för det, är en mycket viktig egenskap för att en 

möjliggöra mätningar med optiska metoder. Men även att de valda komponenterna är relativt 

okänsliga för strålning i allmänhet. 

En annan strålningstyp som uppstår då radioaktivt sönderfall sker under vatten är något som 

kallas för Cherenkovstrålning. Det är en elektromagnetiskstrålning som uppstår då laddade 

partiklar passerar genom ett medium snabbare än ljuset för det aktuella mediet och snabbt 

bromsas upp. Detta kommer av att partiklarna lämnar atomen i en hastighet som motsvara 

ljushastigheten i vakuum. Partiklarna polariserar då molekylerna i mediet vilka snabbt återgår till 

sitt grundtillstånd och sänder då ut ljus. Cherenkovstrålning är det fenomen som ger 

kärnreaktorer sitt karaktäristiska blå ljus, se Figur 12, Wikipedia (2010). 

 
Figur 12. Testreaktor i Idaho USA där det kraftiga blå ljuset kommer från 

Cherenkovstrålning, Argonne National Laboratory (2009) 

Strålning i form av elektromagnetism kan påverka en kameras CCD då dess pixlar blir 

övermättade, i vissa fall kan även ”kortslutning” ske mellan ledande skikten. Det finns dock 

kameror som är konstruerade för att motstå högre radioaktivitet och det är sådana som används 

vid t.ex. inspektioner. Vid visuella inspektioner av reaktorer är livslängden av de nyttjade 

inspektionskamerorna väldigt kort, och de klassas som en förbrukningsvara. 
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3  KONSTRUKTION 

Detta kapitel beskriver inledningsvis utvärderingsprocessen och går sedan djupare in på hur den 

valda tekniken och hur den är tänkt att appliceras samt hur programmering, uppställning och 

testning har utförts. 

3.1 Kravspecifikation och Utvärdering 

I detta avsnitt diskuteras först problem som kan uppstå vid mätningar i den tänkta 

applikationsmiljön. Därefter presenteras en kravspecifikation som ligger till grund för 

utvärderingen av teknikerna.  

 Reflektionsproblem. Vid mätning med framförallt optiska metoder innefattandes laser 

eller annat ljus är reflektioner ett förekommande problem. Om ytan som ska mätas är allt 

för blank, exempelvis blankpolerat stål, kan kraftiga reflektioner uppstå och mätresultaten 

blir helt oanvändbara. Vanligt är att det uppstår mycket brus i mätresultaten som behöver 

filtreras bort. Även material som absorberar mycket ljus kan vara ett problem då sensorn 

(vanligtvis kamera) har svårt att uppfatta vad som är ett belyst område och inte. Vanligt 

vid mörka och porösa material. Mycket av detta kan gå att korrigera med programmering 

och adaptiva filtrerings- och detekteringsmetoder. 

 Ocklusionsproblem: Ocklusion, eller skuggning uppstår när delar av mätobjektet 

skymmer sig själv. Vissa områden av objektet är alltså ej synligt för ljusskällan, kameran 

eller båda. Detta resulterar i att inga data kan inhämtas från de punkterna, alla 

trianguleringsmetoder lider mer eller mindre av detta problem. Kan motverkas 

exempelvis genom att göra upprepade mätningar från flera positioner och därefter 

sammanfoga mätdata.  

 Diskontinuitet: Vid skarpa hörn och kanter kan diskontinuitetsproblem förekomma då 

reflektionen mot sensorn blir svag och eller tolkas fel av programmet. Problemet kan 

förebyggas genom att använda sig av smalare ljuslinjer och repeterade mätningar.  

 Miljöproblem: Applicering under vatten medför vissa problem för de optiska 

komponenterna i konstruktionen. Distorsioner kan förvärras och vattnets icke konstanta 

brytningsindex kan medföra att exaktheten i mätningarna försämras. I fallet med 

radioaktivitet måste ingående komponenter vara relativ okänsliga för detta, alternativt 

måste tillräcklig avskärmning vara möjlig. 

3.1.1 Kravspecifikation 

För applikationsändamålet är de två största viktiga faktorerna noggrannheten och att utrustningen 

är robust. Med robust syftas till att mätningarna ska vara repeterbara och att anomala företeelser 

som distorsion ej får förekomma i mätresultaten.  

Noggrannhetskrav och upplösningskrav: För noggrannheten önskas att en upplösning ner till 

10 µm eller bättre ska vara möjlig, detta påverkas starkt av avståndet till objektet. Som krav 

sattes att avvikelsen från objektet, samt repeterbarheten i mätningarna ej får överstiga ± 150 µm.  

Flexibilitets krav: Utrustningen måste klara av att utföra mätningar på ett skiftande avstånd, den 

bör inte vara beroende av ett specifikt mätavstånd för att ge noggranna korrekta mätningar. Viss 

reducering i upplösning accepteras. Avståndet bör kunna varieras mellan 10-100 cm.  
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Miljöanpassad: Den valda tekniken måste vara lämpad för undervattensmätningar samt ej 

påverkas nämnvärt av de olika effekter som den kraftiga radioaktiviteten medför. Dock 

accepteras en förhöjd förslitningsgrad på de ingående komponenterna.  

3.1.2 Utvärdering av Tekniker 

Frånvaron av ljus samt att ljusbrus uppstår från radioaktivt sönderfall i den tänkta 

applikationsmiljön gör att passiva mätmetoder inte ansetts lämpliga. Teknikerna har därefter 

utvärderats efter följande kriterium: 

 Komplexitet. 

 Flexibilitet, förmågan att anpassa sig och utföra uppgiften när optimala förhållanden ej 

råder, exempelvis avstånd och positionering. 

 Noggrannhet och upplösning. 

 Känslighet mot stötar och vibrationer. 

 Repeterbar noggrannhet i mätningar. 

 Reflektionsproblem. 

 Förmåga att mäta upp komplexa geometrier. 

 Mätning i mörker under vatten. 

 Mäta under skiftande omgivnings temperatur.  

 Känslighet mot radioaktivitet. 

Teknikerna utvärderades utifrån en matrisbaserad modell, först viktades kraven som graderades 

på en tregradig skala baserad på vikten av varje individuellt krav. Poängsättningen var 1 -

önskvärd, 3 - Nödvändig, 5 - Viktig Denna poäng multiplicerades sedan med hur väl teknikern 

anses uppfylla kravet, även det en tregradig poängskala där graderingen var 1 - troligtvis inte, 3 - 

acceptabelt, 5 - Bra. Den teknik som ansågs uppfylla ett enskilt krav bäst erhöll högst poäng 

inom detta krav och de övriga teknikerna jämfördes och poängsattes utgående från denna. Sedan 

summerades poängen och teknikerna rangordnades i fallande ordning, resultatet av utvärderingen 

kan ses i, Tabell 1 nedan. Den teknik som erhöll högst poäng vid utvärderingen var sedan den 

som valdes för vidare arbete med prototypkonstruktion, och testning. Utvärderingen återfinns i 

sin helhet i Bilaga A – Utvärdering.  

Tabell 1. Resultatet vid utvärdering av de undersökta teknikerna. 

Poäng Rangordning Teknik 

246 1 Lasertriangulering 

242 2 Strukturerat ljus 

186 3 ToF Laser 

176 4 Stereokamera 

172 5 ToF Ultraljud 

140 6 Móire 

134 7 Interferometri 
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3.2 Digitalisering 

För att detektera laserlinjen i mätområdet nyttjades en standardkamera, detta går att utföra på två 

sätt antingen med hjälp av en videosignal alternativt en stor serie stillbilder. En videosignal är en 

kontinuerligt sammansatt signal av bildsekvenser som en dator normalt har svårt att konvertera 

till enstaka stillbilder. För att nyttja sig utav en videosignal behövs det vanligtvis en analog till 

digital (A/D) omvandlare, även kallat ”Frame grabber”. Med en Frame grabber kan den digitala 

videosignalen sparas som enstaka bildrutor vilket sedan möjliggör att data kan inhämtas och 

utvärderas från dem. Vanligt är att dessa bildrutor analyseras direkt och sedan kasseras vilket 

innebär att mäthastigheten beror på bildstorlek och datorprestanda. 

I en digitalkamera registreras bilderna i sensorn i ett RGB format, vilket är en förkortning för 

färgerna Röd Grön och Blå. Dessa används sedan som grundfärger i additiv färgblandning. 

Färgerna lagras som ett heltal mellan 0 och 255 dvs. 256 diskreta steg, vilket är den datamängd 

som 8 bitar maximalt tillåter, 0 innebär total avsaknad av aktuell färg och 255 är maximal nivå. 

En RGB bild innehåller alltså en vektor med de olika intensiteterna av respektive grundfärg för 

varje individuell bildpunkt, pixel. 

3.3 Kameramodell 

För att kunna lokaliserat en mätpunkt i kameran, d.v.s. bestämma till vilken pixel vi vill 

triangulera, måste vi först ha en modell över hur kameran tar bilder. Vi måste alltså ha 

information angående kamerans optiska egenskaper, det vill säga brännvidd och linsdistorsioner. 

Henrik Stenberg beskriver i sitt examensarbete ”Mätning och analys i 3D för applikationer inom 

processindustrin” en bra och enkel kameramodell utgående från en idealisering av kameran till 

en hålkamera. Modellen är lätt att förstå och kan utvecklas för att ta hänsyn imperfektioner hos 

de optiska komponenterna i kameran, detta för att erhålla en mera exakt modell av hur kameran 

tar bilderna. Det är även oftast denna modell som många optiska mätmetoder och 

kalibreringsmetoder i grunden bygger på, Stenberg (2004), Horn (2000). 

Det finns många kalibreringsmodeller varav de enklare är linjära som exempelvis ”Tsais camera 

calibration method” uppkallad efter sin upphovsman. De linjära modellerna har dock generellt 

sämre precision än de ickelinjära som har utvecklats mycket de senaste 10 åren då datorkraften 

successivt ökat. Tekniken som beskrivs i detta avsnitt grundar sig på en metod framtagen av 

Janne Heikkilä vid universitet i Oulu, Finland, Heikkilä (1997), Heikkilä (2000). 

I Figur 13 visas en enkel principskiss över hur avbildningen sker i en hålkamera, där origo för 

koordinatsystemet är beläget i pinnhålet. Z-axeln löper längs med den optiska axeln medans x- 

och y-axeln sammanfaller med bildplanets axlar.  

f

pinnhålobjekt bild

z

y

(XB,YB)

(xc,yc,zc)

0

Figur 13. Principiell skiss över hur avbildning sker enligt en hålkameramodell. 
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För att inte bildkoordinaterna    och    ska ha den oanvändbara enheten pixlar måste vi ha 

information angående detektorns sensor. Närmare bestämt avståndet mellan bildpunkterna i x- 

och y-led,    respektive   . Kamerans koordinater och bildkoordinaterna kan då relateras till 

varandra enligt 

 c
B x

c

x f
X

z



  (4) 

 c
B y

c

y f
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z
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där f är avståndet mellan pinnhål och bildplan, s.k. effektiva brännvidden,   ,    och    är 

koordinaterna i kamerans referenssystem för en punkt P som ligger på objektet, Stenberg (2004), 

Horn (2000). 

3.3.1 Distorsion 

Distorsion är ett fenomen som uppstår i kameror p.g.a. att dess optiska komponenter inte är 

perfekta. Därför måste vi i ekvation (4) och (5) ta hänsyn till att bilden vi tittar på är förvrängd. 

Radiell distorsion yttrar sig genom att raka linjer inte framstår som raka i bilden, detta beror på 

att linserna i kameran ej har en perfekt radiell krökning. Det är även denna distorsion som är 

vanligast förekommande i moderna kameror. Radiell distorsion kan beskrivas med en serie 

utveckling enligt 

 ( ) 2 4

1 2( ...)r

x DX k r k r     (6) 

 
( ) 2 4

1 2( ...)r

y DY k r k r     (7) 

 2 2

D Dr X Y   (8) 

Där    och    mäts från centrum av distorsionen och inte från centrum av bilden, dvs. de är de 

distorderade koordinaterna i bilden. Distorsionscentrum ligger således i den punkt var den 

optiska axeln skär den tagna bilden och avviker i de flesta fall inte mycket från bildcentrum. 

Normalt behövs endast den första och den andra termen för att kompensera mot den radiella 

distorsionen, om inte distorsionen i sig är av extrem art, som i t.ex. vidvinkelobjektiv s.k. 

”fisheye objektiv”. 

Tangentiell distorsion beror på ett centrerings fel mellan de optiska komponenterna i kameran, 

men även på tillverkningsdefekter i en sammansatt linssystem. Vanligtvis är denna distorsion 

mycket liten. Tangentiell distorsion ökar likt radiell distorsion med avståndet från bildcentrum, 

detta enligt 

 ( ) 2 2 2

1 2 3(2 ( 2 ))(1 ...)t

x D D Dp X Y p r X p r       (9) 

 
( ) 2 2 2

1 2 3( ( 2 ) 2 )(1 ...)t

y D D Dp r Y p X Y p r       (10) 

Målet är att med kalibrering av kameran bestämma distorsionskoefficienterna            samt 

           för att sedan kompensera mot distorsionen, Heikkilä (2000). Vid kalibrering 

bestäms även den effektiva brännvidden f, och positionen för det optiska centrumet,    i bilden. 

Sambandet mellan de distorderade pixelkoordinaterna och de faktiska kan således sammanfattas 

med följande två ekvationer 
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B D x xX X      (11) 
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 ( ) ( )r t

B D y yY Y      (12) 

3.3.2 Inre kalibrering 

Inre kalibrering är benämningen på den typ av kalibrering som syftar till att bestämma kamerans 

optiska egenskaper som brännvidd, distorsionskoefficienter och det optiska centrumet. För denna 

kalibrering har ett Matlab verktyg som kallas för ”Camera calibration Toolbox” nyttjats, 

programmet är ett tilläggsprogram till Matlab utvecklat av Jean-Yves Bouguet. Programmet 

använder sig först av en linjär och sedan en icke linjär metod samt minstakvadratanpassningar 

för att erhålla distorsionskoefficienterna och övriga kameraparametrar, Caltech (2010). 

Kalibreringen består av flera steg, inledningsvis börjar man med att ta ett flertal fotografier 

(oftast 20-30 st., fler minskar generellt osäkerheten hos parametrarna) ur olika perspektiv av en 

schackbräde liknande kalibreringsplatta. Därefter skall brytpunkterna mellan rutorna extraheras, 

se Figur 14. Programmet detekterar och extraherar brytpunkternas positioner med en 

noggrannhet på 0,1 pixlar men kräver en initial gissning, detta genom att markera de yttre hörnen 

på kalibreringsplattan. När hörnen har extraherats utförs sedan kalibreringen, detta i två steg. 

Först beräknas en lösning där ingen kompensation av distorsioner ingår. Sedan följer en 

ickelinjär minstakvadratfelssökning där programmet iterativt söker efter en lösning som 

minimerar projektionsfelet, dvs. skillnaden mellan de beräknade punkterna och de extraherade. 

Efter detta utförs vanligtvis en optimering utifrån kalibrerade data vilken syftar till att ytterligare 

minska projektionsfelet och på detta sätt minska osäkerheten hos de beräknade parametrarna. 

Programmet utgår nu ifrån de beräknade positionerna för brytpunkterna som initialvärde och kan 

därmed bestämma dessa med en bättre precision. För mer information om programmet och 

metoden rekommenderas deras hemsida, Caltech (2010). 

  

Figur 14. T.v. kalibreringsbild med extraherade brytpunkter, t.h. den tillverkade kalibreringsplattan med 

schackmönster, där den utskurna V-formade sektionen nyttjas vid kalibrering av laserplanet. 

Programmet bygger på vissa förutsättningar som att kalibreringsplattan är perfekt plan och att 

rutornas storlek är mycket exakt, viktigt för att erhålla bra kalibreringsresultat är därför att 

kalibreringsplattan är av god kvalitet. Den som har nyttjats vid kalibrering av systemet är av 

plast och har tillverkats med en laserprinter/skärare och har därefter monterats på en 2 mm 

aluminiumplåt. 

  

O
dX

dY

Xc (in camera frame)

Y
c
 (

in
 c

a
m

e
ra

 f
ra

m
e
)

Extracted corners

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000



30 

 

3.4 Beräkningsmodell 

I följande avsnitt förklaras hur relation mellan kamera och laserplan ger information om varje 

enskild pixels position i rymden, samt kalibreringsförfarandet av laserplanet mot kameran, dvs. 

fastställning av rotation och translation mellan de båda komponenterna.  

3.4.1 Rotation och translation 

Som tidigare beskrivits i avsnitt 2.2.2 Lasertriangulering, bygger aktiv triangulering på att 

relationen mellan laserlinjen som faller på objektet och detektorn vilken registrerar den har en 

känd geometrisk relation till varandra. Detta genom att känna till translations- och 

rotationsskillnaden mellan laserplanets och detektorns koordinatsystem. Koordinaterna för en 

punkt P på objektet som ligger i laserplanet kan således transformeras till kamerans 

referenssystem med hjälp av en rotations- och translationsmatris, R respektive T, enligt 
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c p

c p

xx

y R y T

z z
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Koordinaterna med indexering p står för mätområdets koordinater med origo mitt i laserdioden, c 

är kamerakoordinaterna med origo i mitten av linsen. Matrisen T innehåller förflyttningen,   ,    

och   . Rotationsmatrisen, R är en funktion av eulervinklarna, ψ, φ och θ, och definieras som 
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(14) 

där vinklarna ψ, φ och θ är rotationen av x, y och z axlarna mellan de båda koordinatsystemen, se 

Figur 15, Heikillä,( 1997). 
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Figur 15. Definition av Eulervinklarna vid rotation med matrisen R. 
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3.4.2 Yttre kalibrering 

Till kalibreringsprogrammet Camera Calibration Toolbox har en tilläggsfunktion programmerats 

för att beräkna laserplanets ekvation. Extrahering av laserplanets ekvation utförs genom att vid 

kamerakalibreringen positionera den speciella kalibreringsplattan i laserplanet (därav den 

utskurna V sektionen i kalibreringsplattan), se Figur 16, och utnyttja kalibreringsprogrammets 

beräknade data. Med hjälp av tilläggsfunktionen hämtas sedan information om de koordinater 

som ligger i laserplanet. Därefter utförs en minstakvadratanpassning av ett plan vilket bäst 

matchar mätdata. När laserplanets ekvation sedan var känd kan eulervinklarna ψ, φ och θ 

beräknas med hjälp av linjär algebra detta enligt  

 
2 2 2

ˆ ˆˆ
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xy laser yz laserxz laser

xy xz yz

n nn
  

        
      

          

 (15) 

Där    ,      samt      är den vinkelräta projektionen av laserplanets normalvektor,        , på 

de globala koordinatplanen. Translationsvektorn T gäller för laserplanet och inte för laserdioden 

i sig, vi kan alltså anta en position för lasern som ger korrekta mätresultat så länge denna punkt 

befinner sig någonstans på laserplanet. Enklast utförs detta genom att låsa y och z till 0, och 

bestämma translationen i x-led ur laserplanets ekvation på normalform, Petermann (2005). 

 

Figur 16. Kalibreringsprocedur av laserplanets rotation och translation i förhållande till kameran utförs genom att 

placera kalibreringsplattan i laserplanet. 

3.4.3 Från pixel i kameran till punkt i rymden 

Genom att komplettera ekvation (4) och (5) med distorsionskomponenterna från ekvationerna 

(16) och (17) fås följande två samband mellan positionen för en pixel i bilden till en punkt på 

objektet 
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Det sista sambandet som krävs för att punktens position ska vara fullständigt bestämd erhålls 

med hjälp av triangulering och sedan tidigare kända samband till 
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där φ är rotationsskillnaden mellan de båda koordinatsystemens y-axlar, se Figur 17, den s.k. 

trianguleringsvinkeln är i det här faller alltså rotationen av y-axeln minus 270 grader. Detta 

samband förutsätter att laserns xz-plan är parallellt med kamerans xz-plan. Om så inte är fallet 

uppstår ett vinkelfel p.g.a. den inbördes rotationen av z-axlarna mellan de två koordinatsystemen 

och ekvation (20) gäller inte längre. Vinkelfelet medför att mätfelet kommer att bli större för 

stigande absolutvärde på y-koordinaten (längre upp och längre ner i mätorådet). 3D data över 

objektet kommer alltså visa en skevad bild av mätområdet. För att ta hänsyn till rotationen av z-

axeln kompletteras ekvation (20) och vi erhåller följande uttryck,  
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För en mera detaljerad redovisning av ekvation (20) och (21) se Bilaga B – Beräkning av 

trianguleringsvillkor. 
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Figur 17. Figuren illustrerar vinkelfelet θ som uppstår om inte kamerans och laserns xz-plan är parallella vid 

mätningarna. 

Däremot behöver ingen hänsyn tas till rotationen kring x-axeln då denna inte bidrar till en 

förskjutning av laserlinjen då rotationen sker helt vinkelrät mot planets yta. 

När z-koordinaten för mätpunkten är känd beräknades x respektive y koordinaterna med hjälp av 

ekvationerna (11) och (12).  

3.4.4 Sub-pixelanalys 

Det finns flera varianter för att bestämma laserlinjens mittpunkt i bilden. Det kanske enklaste och 

mest intuitiva är att välja medelvärdet av de pixlar som överstiger ett visst tröskelvärde, s.k. 

global tröskling. För att undvika problem med varierande omgivningsbelysning och även 

problemet med objekt där ytans absorptionsförmåga av ljus eller dess färgsättning varierar, kan 

en adaptiv tröskling nyttjas. Detta genom att ta medelvärdet av aktuell färgintensiteten (röd för 
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rödlaser osv.) gånger en konstant för varje enskild mätbild, se exempel i Figur 18a. För att sedan 

förbättra noggrannheten men i främsta fall mätupplösningen kan en metod som kallas för sub-

pixelanalys nyttjas. Denna metod är bäst anpassad för gaussisk laser, en laser där ljusintensiteten 

av laserlinjen eller punkten formar en gaussisk fördelning. Genom att anta detta kan en gaussisk 

kurva anpassas till ljusintensitetsvärdena och positionen där funktionen har sitt maximum 

bestämmas med stor noggrannhet. Om lasern däremot inte har en gaussisk fördelning kan ett 

andragradspolynom anpassas mot ljusintensiteten och således möjliggörs även sub-

pixelupplösning i detta fall, se Figur 18b. Detta är dock inte med samma noggrannhet som för en 

gaussisk fördelning men ger ett klart förbättrat resultat gentemot ett beräknat medelvärde. Enkelt 

uttryckt utförs en minstakvadratanpassning av ett andragradspolynom för varje pixelrad i sensorn 

i området kring laserlinjens mittpunkt och en viktad mittpunkt av lasern erhålls. 

 

Figur 18a. Adaptivt tröskelvärde för den röda 

färgintensiteten. 

 

Figur 18b. Polynomanpassning för  

sub-pixelupplösning. 

3.5 Konstruktion 

För att utföra tester av tekniken konstruerades en testrigg där en kamera och linjelaser 

monterades på en linjärenhet, se Figur 19. Linjärenheten består av en DC-motordriven kulskruv 

vilket medför en mycket noggrann och jämn gång. Upplösningen i x-led blir således beroende av 

skanningshastigheten och bilduppdateringsfrekvensen för filmkameran. En skanningsprocess kan 

beskrivas med följande fyra steg: 

1. Filmkameran börjar spela in, 

2. Linjärenheten och linjelasern startar, viktigt här är att lasern är synlig någonstans i 

bilden då detta indikerar starten av skanningsprocessen. 

3. Efter att linjärenheten rört sig en bestämd längd (i det här fallet 100 mm) släcks lasern 

vilket indikerar slutet av skanningsprocessen. Kortare avstånd kan även nyttjas men då 

krävs en mätning av avståndet. 

4. Linjärenheten stängs av och kameran slutar spela in. 

Då hastigheten och trögheten i systemet är mycket låg har det antagits att accelerationen vid start 

av systemet är försumbar. Således kan translationen,      i x-led beskrivas enligt följande 

ekvation 
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där k  är aktuell bildruta, end  anger antal aktiva bildrutor i analysen och       är totala 

skannlängden. 
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Figur 19. Testrigg beståendes av en kulskruvsdriven linjärenhet på vilken kamera med laser är monterade. 

För testerna i den mera applikationsnära miljön konstruerades en mera anpassad prototyp 

beståendes av en webbkamera i ett vattentätt hus. Denna beskrivs närmare i avsnitt 4.3 

Applikationsmiljö. 
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4  RESULTAT 

Detta kapitel redovisar de erhållna resultaten av examensarbetet. 

4.1 Beräkningsprogram och komponenter 

För beräkningsändamålet skrevs en Matlabkod som har till uppgift att behandla mätdata, i det här 

fallet en videoström. Programmet börjar med att hämta in kalibreringsdata för kamera och laser. 

Därefter fastställs starten och slutet för skanprocessen genom att programmet detekterar när 

lasern tänds och släcks. För inläsande av videodata har Matlabs inbyggda ”mmreader” funktion 

utnyttjats. Denna funktion tillåter sedan att enstaka eller flera bildrutor ur en filmsekvens läses in 

och lagrar dessa som en tredimensionell matris innehållandes RGB intensiteterna för varje pixel, 

där varje nivå av matrisen representerar en färg. 

Programmet börjar med att detekterar laserlinjen genom att söka efter en färgintensitet som 

överstiger det adaptiva tröskelvärdet. Därefter boxas laserlinjen in genom att endast ett visst 

antal pixlar kring medelvärdet av de starkast lysande pixlarna analyserats. Dessa pixlar utgör 

sedan grunden för en minstakvadratanpassning till en andragradskurva för att erhålla sub-

pixelupplösning. Programmet beräknar och lagrar därefter laserlinjens mittpunkt i varje pixelrad 

under förutsättningarna att laserlinjen är väldefinierad, dvs. inga starka reflektioner eller 

motsvarande förekommer. Om detta är fallet svarar programmet med att skriva NaN (Not a 

Number) i stället för pixelkoordinaterna, alltså inga mätdata.  

När alla aktuella bildrutor har behandlats påbörjas trianguleringsdelen där programmet först 

korrigerar pixeldata med avseende på distorsion enligt ekvation (11) och (12). Därefter beräknas 

de faktiska x, y och z värdena för varje pixel i mm med hjälp av ekvationerna (18), (19) och (21). 

Efter att all data har behandlats konverteras och sparas sedan denna till ett format kompatibelt 

med, Meshlab (2010). Meshlab är ett ”open source” program för att arbeta med och visualisera 

t.ex. 3D punktmolnsdata. I Meshlab kan sedan olika metoder och filter utnyttjas för att 

visualisera data. För konvertering av data mellan Matlab och Meshlab har en funktion som 

skriver data i .ply format utnyttjats, Getreuer (2004).  

4.1.1 Kamera 

Den kamera som främst har används är en Canon Eos 500D vilken har en bildsensor av CMOS 

typ (Complementary Metal Oxide Semiconductor). En CMOS har mycket av kringelektroniken 

som en CCD har redan inbyggt i sensorn och är betydligt billigare att tillverka än en CCD. 

CMOS började som ett billigt alternativ och återfanns i de billigaste kamerorna men i dagens 

läge har CMOS utvecklats och vanligast förekommande i de dyrare systemkamerorna. Pixlarna i 

den valda kameran är kvadratiska med en storlek av 4,7   . Den är utrustad med ett 

standardobjektiv på 18-55 mm och kan filma i full HD (1080p) i 20 fps (frames per second), 

eller i 720p med 30 fps, Cyberphoto (2010). 

För undervattensapplikationen nyttjades en webbkamera detta med avsikten att ge en kompaktare 

och mera applikationsnära prototyp. Kameran som användes vid undervattenstesterna var en Full 

HD webbkamera C910 från Logitech. Den har en       , 5 Mpix CMOS med kvadratiska pixlar 

som har en storlek på 2,2   . Kamerans objektiv är i glas vilket ger bättre optiska egenskaper 

och inte i plast vilket annars är vanligt för webbkameror, Logitech (2010). 

Mycket viktigt är att funktioner som autofokusering och bildstabilisering stängs av. Även 

funktioner som korrigerar exponering och ljusstyrka bör stängas av för att inte påverka och 

försvåra analyserna. 
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4.1.2 Laser 

Flera olika lasermoduler har testats, viktigast har varit att finna en laser som genererar en 

intensiv och smal linje på ett kort avstånd. Av de olika som testades erhölls bäst resultat med 

LC650-5-3-F(14x45) från Laserfuchs, detta då denna har ett justerbart fokus. Pixelbredden av 

laserlinjen för denna modell har legat mellan ca: 20-30 pixlar i mätningarna, detta med distinkta 

kanter som möjliggör analyser med sub-pixelteknik.  

Denna laser visade sig dock vara bristfällig för tester under vatten då fokusavståndet förlängdes. 

En linjelaser av okänt fabrikat med fast fokus för kortavstånd nyttjades därför i dessa tester. 

Tyvärr var denna laser mycket ljussvag hade ett kort fokusdjup vilket ledde till att objekt med 

stora djup tenderade till att ge brusiga mätdata.  

4.2 Labbmiljö 

För testning av prototypen valdes ett antal för projektet intressanta objekt ut för att skannas, 

bland annat gnistgropen från Figur 1a, men även ett gipspositiv (avgjutning av en 

silikonavgjutning), se Figur 20a, samt ett kalibreringsstycke för ultraljudsprober, Figur 20b. 

 

Figur 20a. En positiv avgjutning av ett svetsförband 

 i gips. 

 

Figur 20b. Stege avsedd för kalibrering av 

ultraljudsprober. 

Nedan redovisas de resultat som har erhållits vid skanning av några olika objekt i labbmiljö. Som 

representation av mätnoggrannhet har en procentuell avvikelse från faktiskt mått utnyttjats. 

Mätningarna har utförts vid rumstemperatur med dämpad belysning och på ett avstånd av ca: 

100-120 mm från kameran. 

Mätningarna av de skannade resultaten har främst utförts i Matlab där det är möjligt ta fram och 

plotta snitt av 3D-modellerna. Detta anses även vara en stark fördel vid mätning och analys av 

data, och det är inte alls givet att detta tillåts vid användandet av en kommersiell produkt. 

Exempel på data genomskärningar kan ses i Figur 21 nedan. Mätningar har även utförts i 

programmet Meshlab, problemet med detta är att endast direkta avstånd mellan två mätpunkter 

kan utföras, dvs. ingen mätning med t.ex. koordinataxlarna som referenser är möjlig. 

  

Figur 21. Exempel på genomskärningsbilder av skannad data.  
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4.2.1 Gnistgrop 

Gnistgropen som har skannats är producerad på en svagt skev 20 mm tjock stålplåt. Resultatet av 

inskanningen kan ses i Figur 22 Då gnistverktyget har gått in lite snett är inte dess sidor helt 

parallella vilket något försvårat uppmätning. Se Tabell 2 över gnistgropens faktiska uppmätta 

dimensioner, (mätt med skjutmått), de med prototypen beräknade samt mätfel i procent.  

 

Figur 22. Punktmolnsdata över den inskannade gnistgropen. 

Tabell 2. Mätresultat för den skannade gnistgropen. 

 Faktiskt mått Skannad data Avvikelse  

Längd (medel) 60,1 mm 59,61 mm 0,82 % 

Bredd 35,3 mm 35,06 mm 0,68 % 

Djup 9,1 mm 9,22 mm 1,3 % 

Diagonalt mått 64,2 mm 63,37mm 1,3 % 

Utöver punktmolnsdata kan programmet Meshlab beräkna normaler till varje mätpunkt med 

hjälp av de kringliggande. Detta medför att om ljussättningen ändras kan mycket små tendenser i 

ytan upptäckas, se Figur 23.  

 

Figur 23. Punktmolnsdata med normalvektorer, där ”bruset” till höger i bild beror på silikonrester från tidigare 

avgjutningar. 

4.2.2 Kalibreringsstege för ultraljudsprober 

Kalibreringsstegen är precisionstillverkad och har mycket god noggrannhet den har därför 

ansetts som mycket lämplig i utvärderingsändamål av exaktheten hos tekniken. Resultatet över 

en skanning kan ses i Figur 24 nedan. I Figur 24 ses även ocklusionsproblemet då laserlinjen ej 

varit synlig för kameran när den har passerat ner över stegen. I Tabell 3 återfinns resultat och 

noggrannhet över mätningen.  
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Figur 24. Punktmolnsdata över den inskannade kalibreringstegen 

Tabell 3. Mätresultat för den skannade kalibreringsstegen med 5 mm steghöjd. 

 Faktiskt mått Skannad data Avvikelse  

Steglängd Samtliga 25,0 mm 24,84 - 24,90 mm 0,4 - 0,7 % 

Stegbredd Samtliga 25,0 mm 24,79 – 24,88 mm 0,5 - 0,8 %  

Stegdjup Samtliga 5,0 mm 4,98 - 5,08 mm 0,2 - 1,6 % 

Även en mindre kalibreringsstege har undersökts, den hade steghöjden 1 mm, stegbredden 15 

mm samt steglängden 15 mm, se Figur 25 och Tabell 4 för resultat. 

 

Figur 25. Punktmolnsdata med normalvektorer över en skannad kalibreringsstege där punkterna har färgats efter 

värdet på z-koordinaterna. 

Tabell 4. Mätresultat över den mindre kalibreringsstegen med 1 mm steg höjd. 

 Faktiskt mått Skannad data Avvikelse 

Steglängd Samtliga 15,0 mm 14,82 – 14,89 mm 0,4 - 0,8 % 

Stegbredd Samtliga 15,0 mm 14,69-14,79 mm 1,4 - 2,1 % 

Stegdjup Samtliga 1,0 mm 1,036 – 1,056 mm 3,6 - 5,6 % 
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4.2.3 Gipsavgjutning av svetsförband 

Gipsavgjutningen har främst skannats då den har innefattar många texturfenomen som är av stort 

intresse vid inspektioner, dvs. en mätning kan mycket väl utgöra en del av underlaget för att 

godkänna en svetsfog. Resultatet av en skanning visas i Figur 26 nedan. Tydligt är att mycket 

små tendenser i ytan är klart detekterbara med tekniken, dessa har i Figur 26 förtydligats med 

hjälp av filtret ”compute normals for point set” i Meshlab och sedan lägga på ett släpljus över 

ytan.  

 
Figur 26. Punktmolnsdata med normalvektorer över den skannade gipsavgjutningen, där släpljus förtydligar små 

tendenser i ytan. 

Över denna datainsamling har ingen korrelation mellan de faktiska måtten och de skannade 

utförts då det inte existerar några distinkta punkter att mäta mellan på objektet. Den utgör dock 

ett utomordentligt bevis på att mycket små detaljer är detekterbara med tekniken, detta är väldigt 

tydligt i Figur 27 nedan. 

 

Figur 27. Dataset över svetsrågarna i gipsblocket, höjden av en råg i förhållande till den plana ytan t.v. i bild är 2-3 

mm. 
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4.3 Applikationsmiljö 

För att undersöka tekniken i applikationsområdet konstruerades vattentäta hus för en 

webbkamera och en laser, och ett större akvarium användes som testplats. På grund av tidsbrist 

konstruerades ingen färdig undervattensprototyp utan prototypen placerades delvis under vatten, 

se Figur 28. Kamera och laser befinner sig under vattenytan för att vågfenomen inte skall 

påverka resultaten och linjärenheten med tillhörande elmotor placerades ovanför vattenytan. 

 

 

Figur 28. Prototypen placerades hängandes ovanför ett akvarium med laser och kamera nedsänkta under ytan. 

4.3.1 Kalibrering 

I enlighet med Snells lag, ekvation (2), kommer en ljusstråle som passerar genom gränsen mellan 

två medier att brytas. Rent praktiskt i detta fall innebär det att ljusstrålarna som faller in mot 

bildplanet i kameran kommer att förskjutas radiellt ut från den optiska axeln, ett 

förstoringsfenomen uppstår. Detta innebär att kameran kommer att uppleva sig ha en annan 

brännvidd. Man kan visa att brännvidden för kameran kommer att förlängas med en faktor 

ekvivalent med brytningsindexet för materialet (om vi antar att linsen och plexiglaset är oändligt 

tunna), dvs. kamerans brännvidd kommer att förlängas med ca: en faktor 1,33 (brytningsindex 

för vatten), viss påverkan kommer ges av plexiglaset (bytningsindex 1,5) mellan kameran och 

vattnet, se Figur 29. Detta har även verifierats genom att jämföra kalibreringsresultat mellan luft 

och under vatten, där i den senare brännvidden förlängdes med en faktor 1,35.  

Objektets verkliga 

position

Objektets Upplevda 

position

Plexiglasskiva

Kameralins Bildplan

 

Figur 29. Illustrering över hur kamerans brännvidd påverkas vid fotografering under vatten, objektet förefaller vara 

placerad närmare kameran, en virtuell bild. 
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Mycket viktigt i detta fall är att glasskivan är plan och parallell mot kameran, annars erhålls en 

varierande brännvidd och en ökad distorsion. Även för lasern är detta mycket viktigt då 

laserplanet eljest erhåller en bågform med en krökning proportionell mot infallsvinkeln mot 

glasskivan. Idealt skall frontglaset till kameran vara välvt med en radie som stämmer överens 

med kamerans brännvidd. Detta medför att ljusstrålarna faller in vinkelrät mot ytan och således 

ej bryts av. Distorsionerna i kameran steg således mycket kraftigt under vatten, se Figur 30, då 

frontglaset till kamerahuset som nyttjades var plant. 

  

Figur 30. De beräknade distorsionerna för Logitech kameran i luft (t.v.) och under vatten (t.h.), där nivåerna anger 

hur mycket en pixel är förskjuten och pilarna åt vilket håll. 

4.3.2 Gnistgrop 

Samma gnistgrop som skannades i avsnitt 4.2.1 Gnistgrophar sedan placerats under vatten och 

skannats med prototypen. Brusnivån steg något gentemot de tidigare testerna i luft. 

Medelvärdesbildning av data ger dock en noggrannhet som inte är signifikant försämrad jämfört 

med tidigare mätningar. Resultatet över skanningen kan ses i Figur 31 och Tabell 5 nedan. 

 

Figur 31. Punktmolnsdata över en EDM grop skannad under vatten. 
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Tabell 5. Mätresultat över den skannade EDM gropen. 

 Faktiskt mått Skannad data Avvikelse 

Längd (medel) 60,1 mm 60,02 mm 0,13 % 

Bredd 35,3 mm 35,12 mm 0,79 % 

Djup 9,1 mm 9,46 mm 4,0 % 

Diagonalt mått 64,2 mm 64,10 mm 0,16 % 

4.3.3 Ultraljudsstegar 

De två tidigare undersökta kalibreringsstegar placerades även under vatten och mättes upp. I 

Figur 32 och Tabell 6 visas resultaten för kalibreringsstegen med 5 mm steghöjd. För 

kalibreringsstege med 1 mm steghöjd se, Figur 33 och Tabell 7. 

 

Figur 32. Punktmolnsdata över en 5 mm kalibreringsstege för ultraljud, skannad under vatten. 

Tabell 6. Mätresultat över den skannade kalibreringsstegen. 

 Faktiskt mått Skannad data Avvikelse 

Steglängd Samtliga 25,0 mm 24,95 – 24.96 mm 0,2 % 

Stegbredd Samtliga 25,0 mm 25,37 – 25,43 mm 1,9 – 2,2 % 

Stegdjup Samtliga 5,0 mm 5,03 – 5,28 mm 0,6 - 5,6 % 

 

Figur 33. Punktmolnsdata över en 1 mm kalibreringsstege för ultraljud, skannad under vatten. 
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Tabell 7. Mätresultat över den skannade kalibreringsstegen. 

 Faktiskt mått Skannad data Avvikelse 

Steglängd Samtliga 15,0 mm 14,82 - 14,95 mm 0,3 - 1,2 % 

Stegbredd Samtliga 15,0 mm 14,93 - 15,05 mm 0,3 - 0,5 % 

Stegdjup Samtliga 1,0 mm 1,039 - 1,046 mm 3,9 - 4,6 % 

4.3.4 Rörsvets 

Den svetsade rörskarven i Figur 1b har likt gipsavgjutningen främst skannats av för att 

undersöka hur fina tendenser som går att upptäcka med tekniken under vatten. Dessa data visar 

tydligt den potential tekniken har om kalibrering och video analysen utförs på rätt sätt. I Figur 34 

och Figur 35 visas ett närbildsfoto på objektet t.v. och hur väl data representerar detaljen t.h. 

  

Figur 34. Slagmärken i svetsfogen som upptäcks med hjälp av mätmetoden. 

  

Figur 35. Tekniken kan även detektera små detaljer som stämpelmärkning och skrapmärken. 
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4.4 Prestanda och känslighet 

Kvaliteten hos inskannad data påverkas av flera olika faktorer, de som har uppmärksammats 

under testerna av tekniken redovisas i punktform nedan. 

 Delar av objektet kan hamna utanför acceptabelt fokus, avser både kamera och laser. 

Detta yttrar sig i en mycket högre brusnivå, samt försämrad noggrannhet, se exempel i 

Figur 36. 

 Distorsionerna i kameran ökade kraftigt under vatten, se Figur 37. För ett plant frontglas 

gäller att distorsionerna är beroende av kamerans brännvidd. En längre brännvidd ger 

mindre distorsioner och vise versa. 

 Föroreningar som smutspartiklar i vattnet har inte upplevts påverka resultaten nämnvärt 

om de är inom en rimlig nivå. Luftbubblor däremot kan vara ett problem, speciellt om 

dessa fastnar framför kameralinsen eller lasern. Sitter de på ytan till mätobjektet klarar 

programmet av att filtrera bort de störande reflektionerna som uppstår relativt bra men 

mätdata för den aktuella positionen saknas då, se exempel i Figur 38. 

 I början var problem med vibrationer som uppstod via obalanser i kopplingen mellan 

elmotor och kulskruv vilket resulterade i periodiska mönster, se Figur 39.  

 En mätning tar mellan 2 - 4 minuter beroende på hur många datapunkter som önskas, 

detta genererar mellan 2 - 6 miljoner mätpunkter beroende på fyllnadsgraden av objektet i 

sensorn. Beräkningsmässigt gäller ungefär 5 minuter/1 miljon punkter, detta med sub-

pixelanalys, med direkt pixel metod tar det ca: 3-4 minuter/1 miljon punkter. Fördelarna 

med sub-pixelanalysen motiverar dock den något ökade beräkningstiden. 

 

Figur 36. Brus pga. dålig fokusering av laser och kamera, 

vilket resulterar i dålig triangulering. 

 

Figur 37. Kraftiga distorsioner pga. att vattnet förändrar 

kamerans optiska egenskaper 

 
Figur 38. Bilden illustrerar hur mätdata påverkas av 

luftbubblor på objektet. 

 
Figur 39. Periodiskt mätbrus som uppstått pga. obalans 

mellan motor och kulskruv. 

 



45 

 

Upplösningen hos den konstruerade prototypen är starkt beroende av avståndet till objektet, en 

närmare placering ger en bättre upplösning. Det finns dock en gräns för hur nära objektet som 

det är möjligt att placera sig förutom att hela objektet måste rymmas i skannvidden. Avståndet 

begränsas av kamerans fokuseringsdjup, laserns positionering är mer anpassningsbar och kan 

med fördel förskjutas längre bak i planets riktning. Vid testerna under vatten har avståndet till 

objektet varit ca: 100 mm och registrering har skett i full HD 1920x1080p. Detta ger en 

upplösning för objekten enligt nedanstående lista med påverkande faktorer. 

 Upplösning i x-led: 40 μm, begränsas i huvudsak av kamerans avstånd till objektet men 

påverkas även av hur fin upplösning som är möjligt i den linjära skannerrörelsen. 

Upplösningen i x-led är heller inte linjär utan erhåller sitt minimum i centrum av bilden 

och försämras sedan ut mot kanterna. Upplösningen i x-led var möjlig att med hjälp av 

sub-pixelanalys och väl avvägd linjärrörelse minskas ner till 5 μm. Detta har dock 

undvikits pågrund av att data då blir ohanterlig p.g.a. storleken, samt extremt lång 

beräkningstid. 

 Upplösning i y-led: 38 μm, begränsas enbart av kamerans avstånd till objektet 

 Upplösning i z-led är dock inte helt enkel att fastställa. Det komplexa samband som råder 

mellan bildkoordinaterna gör att denna blir icke linjär och varierar utmed positionen på 

detektorn. Den begränsas i huvudsak av upplösningen i x-led och således dess 

begränsningar, men även av trianguleringsvinkeln, (högre vinkel ger bättre upplösning) 

denna har vid försöken varit ca: 35 grader för att undvika att laserlinjen smetas ut. I 

försöken har upplösning i z-led varierat mellan 6-11 μm, detta till följd av sub-

pixelanalysen utan denna hade upplösningen endast varit 0,05-0,1 mm.  

Lokalt kan även en skenbar upplösning på några enstaka mikrometrar uppstå, de värden som 

angivits ovan är strikt matematiska. 

Noggrannheten begränsas främst till hur väl kalibrerat systemet är. Då systemet är mycket 

komplext sammankopplat med många parametrar som är kopplade till varandra är det svårt att 

framföra generella inriktningar för hur dessa skall väljas. Varje system måste optimeras utefter 

de ingående komponenternas parametrar.  

Brusnivån i mätningarna är inte mycket större än upplösningen för matta fina ytor, se Figur 40 

för mätdata över en mycket slät och matt grafityta uppmät under vatten. 

 

Figur 40. Mätbrus på en plan och slät, matt grafityta, avvikelse från nominellt värde. 

Brusnivå kan även mätas genom att kontrollera hur mycket varje mätpunkt för en plan yta 

avviker från det nominella värdet. Detta utfördes samma grafityta som ovan, men även för en 

plan, halvblank metallyta. Det nominella värdet i det här fallet utgörs av ett plan som har 

minstakvadratanpassats till mätdata. Därefter har det vinkelräta avståndet från planet till varje 

punkt beräknats, vilket ger ett mått på brusnivån. Dessa data har sedan sammanställts till 

histogram, se Figur 41 och Figur 42. Vid dessa beräkningar framkom även att mätbruset för en 
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plan yta är helt stokastiskt, vilket tyder på att bruset är just mätbrus och inte något systematiskt 

fel i konstruktionen. 

 

Figur 41. Mätbrus. på en plan och slät, matt grafityta, avvikelse från nominellt värde, 520 000 mätpunkter. 

 

Figur 42. Mätbrus erhållet vid mätning av en plan halvblank metallisk yta, 220 000 mätpunkter 

Observera att genomskärningen i Figur 40 är över ett område där grafitbiten hade minst defekter, 

i Figur 41 är hela ytan medtagen, detta med repor slagmärken och liknande. Det kan även 

diskuteras huruvida grafitbiten är perfekt plan vilket är referensvärdet för beräkningarna. 
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5  DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som framkommit under det utförda 

examensarbetet. 

5.1 Diskussion  

Upplösningskravet uppfylldes inte till fullo vid tester under vatten, anledningen till detta var att 

ett kortare avstånd än ca 100 mm mellan utrustning och objekt ej var möjligt p.g.a. laserns 

optiska egenskaper. Att klara upplösningskravet i luft var dock möjligt och att möta kravet under 

vatten anses inte vara några svårigheter. 

I försöken har detektering skett i färg och inte svart/vit, huruvida detta påverkar resultaten är 

oklart. Detta då pixelkonfigurationen i en CCD eller CMOS medför att t.ex. vanligtvis endast en 

av fyra pixlar detekterar röd färg och övriga pixelvärden interpoleras fram med hjälp av 

programvaran i kameran. En undersökning avseende hur detta påverkar resultatet bör utföras. 

Kommunikationen mellan kamera och dator har vid testerna utgjorts av USB vilket medför att 

om kabellängder på över 5 m ska nyttjas krävs förstärkare, var 20 m. Detta resulterar i att 

förstärkarna onekligen kommer att utsättas för kraftig strålning. Sätt att kringgå detta problem 

kan vara att utnyttja webbkameror som kommunicerar över TP kabel, vilket möjliggör betydligt 

längre signalsträckor utan förstärkare, alternativt att lagra data lokalt i testutrustningen.  

Vid testerna har antaganden om hastighet och acceleration gjorts för prototypen och dessa 

approximationer anses ej påverkat resultaten nämnvärt. Vid en vidare konstruktion bör denna 

utföras med en återkopplad DC-motor eller stegmotor, vilket skulle möjliggör en mera exakt 

positionering för varje individuell bildruta. 

Vattnets brytningsindex är beroende av dess temperatur, och vid en temperaturökning från 20°C 

till 60°C är denna förändring ca 0,4 %, (förändringen är inte heller linjär). Detta innebär att vid 

kraftiga temperaturgradienter i vattnet kommer ljusets utbredning påverkas och en linje som i 

vanliga fall skulle vara rak kan böja av eller fladdra. Detta framgår även vid tolkning av snells 

lag, ekvation (2), då en temperaturgradient kan ses som en övergång mellan två medier med 

olika brytningsindex. Förekomsten av fenomenet har även bekräftats i försök med en linjelaser 

och doppvärmare, se Figur 43. Detta i sin tur påverkar även kameran och beräkningsmodellen 

som nyttjats kommer att vara felaktig, då en förändring av brytningsindex då ger en förändring 

av kamerans brännvidd. Förekomsten av dessa temperaturskillnader är mycket vanliga även i en 

avställd reaktor och rekommendationen är att ett kort avstånd till mätobjektet om möjligt bör 

förespråkas. Även systemet i sig måste anpassas för att hantera dessa temperaturgradienter. Detta 

gäller alla mättekniker som innefattar optiska komponenter. 
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Figur 43. Kraftiga temperaturgradienter påverkar ljusets utbredning i vatten då temperaturen i sig påverkar vattnets 

brytningsindex. 

En kamera med lägre brännvidd är fördelaktig för att minska distorsionerna, detta ger dock ett 

försämrat skärpedjup. Ett bättre sätt minska distorsionerna är att ha ett speciellt välvt ytterglas 

mellan kamera och vatten som är vanligt i vattentäta kamerahus. Om dess krökningsradie 

matchar kamerans brännvidd medföra detta att alla ljusstrålar som passerar genom glaset faller in 

vinkelrätt mot dess yta och distorsionerna till följd av vattnet upphör. 

Den hålkameramodell som har nyttjats vid beräkningarna tycks visa sig tillräcklig för att erhålla 

en mycket god noggrannhet. Huruvida mer avancerade kamera- och distorsionsmodeller kan 

förbättra precisionen i mätningarna anses vara mycket liten. Osäkerheten för 

kalibreringsparametrarna med störst inverkan på precisionen har vid mätningarna i huvudsak 

varit mindre än 1 %. 

Kalibreringen är det moment som enskilt ger det största bidraget till att påverka precisionen i 

mätningarna. Små fel vid fastställande av laserplanets rotation och translation i förhållande till 

kameran påverkar mätningarna i så pass hög grad att en mycket noggrann och bestämd 

kalibrerings procedur är att föredra. Om noggrannheten i detta förfarande ökar anses det mycket 

troligt att mätfelet inte överstiger 1 % i någon riktning. Den kalibrering som anses svårast att 

utföra med tillfredställande precision är den innefattandes laserplanets rotation och translation. 

Analysmetoden som använts i Matlab med polynomanpassning, (avsnitt 3.4.4 Sub-pixelanalys), 

ger mycket fina noggranna övergångar om bredden på analyseringsfönstret har ungefär samma 

storlek som laserlinjens bredd, det viktigaste är att flankerna på laserlinjen är med. Om bredden 

på fönstret är för stort tenderar analyseringen att bli instabil och släta ytor återges med en 

apelsinliknande struktur. Om laserlinjen blir alltför bred uppstår ett liknande fenomen med 

instabilitet i beräkningarna. Likväl är denna metod att föredra då den förhindrar distinkta 

pixelsteg i mätdata som annars tenderar att ge ytorna en skifferliknande struktur. Den visuella 

representationen av objektet blir av klart bättre kvalitet med sub-pixelanalys än utan, då 

upplösningen ökar. Även noggrannheten anses öka något när denna metod har jämförts med den 

medelvärdesberäknande metoden för samma ursprungsdata.  

I denna skanner har ett antagande om en perfekt translation i x-led förutsatts för beräkningarna. 

Om då linjärenhetens axel inte sammanfaller med kamerans x-axeln sker förvrängningar av 

mätobjektet. Detta kan göras med en stereokamerakalibrering (används vid kalibrering av 3D-

tekniken stereoskopi) av systemet där ändlägespositionernas förhållande till varandra bestäms 

med avseende på kamerans koordinatsystem. Stereokamerakalibreringen gav vid försöken inte 

den noggrannhet som önskades för ändlägespositionerna, kameran mättes därför in manuellt 

vilket har en viss felmarginal. Dock anses det att en noggrann inmätning av kameran mot 

linjärenheten ger en bättre precision i förhållande till en stereokamerakalibrering.  



49 

 

Om den optiska axeln inte är vinkelrät mot sensorn i kameran påverkar detta mätresultaten. En 

noggrannare undersökning om hur denna stor denna påverkan är har ej utförts, av de rapporter 

som har hämtats in är felet av denna typ mycket liten för kvalitetskameror och påverkan på 

resultaten anses vara försumbar. 

Tekniken och konstruktionen anses väldigt flexibel, i stort sett kan vilken skannerrörelse som 

helst tillåtas under förutsättning att den kan beskrivas med distinkta kontinuerliga steg, så som 

cirkulära skanner rörelser osv. Att modifiera programkoden för att även acceptera andra 

skannerrörelser anses fullt möjligt, detta har dock inte utförts av tidsmässiga skäl. Tekniken och 

komponenterna i sig medför att mycket anpassningsbara konstruktioner kan utföras. 

I djupled råder en ickelinjär expansion som tycks övergår till en svag kompression utanför 

mätområdet. Orsaken till expansionen har i försöken ej lyckats fastställas. En viss kompensering 

kan utföras genom att ansätta expansionskoefficienter i beräkningarna och utföra en 

referensmätning av ett objekt för att fastställa dessa. Dock uppnås ej en fullständig korrigering 

och att undersöka och fastställa vad denna kompression beror på bör prioriteras. Då en så pass 

liten förflyttning på sensorn i form av en pixel kan motsvara nästan 0,1 mm och distorsionerna i 

testutrustningen är ganska kraftiga kan detta vara en bidragande faktor till expansionen. Det mest 

troliga är att expansionen kommer utav att systemet inte är tillräckligt noga kalibrerat. 

Kalibreringsparametrarna bestäms med en viss felmarginal och beroende av positionen på 

sensorn kan denna osäkerhet handla om 2-5 bildpunkter vid försöken under vatten, detta vid 

goda kalibreringsresultat.  

De båda kamerorna som har använts vid experimenten arbetar efter två olika principer som är 

viktigt att ha i åtanke vid konstruktion av dessa system. Canon kameran utnyttjar alltid hela 

sensorn oavsett vilken inställning av upplösning som används. Detta innebär att programvaran i 

kameran automatiskt skalar om bilderna till önskat format. Denna skalfaktor måste då tas med 

vid beräkningarna. Logitech kameran däremot förändrar avståndet mellan lins och sensor, och på 

detta vis utnyttjas endast en del av sensorn, vilket leder till att en skalfaktor inte skall användas. 

Längre mätavstånd har inte undersökts vid dessa tester. Anledning till detta är att prototypen 

endast var lämplig för att användas på ett avstånd av maximalt 200 mm. För att utföra mätningar 

på längre avstånd måste även avståndet mellan kamera och laser utökas. Till detta bör även 

kameran som nyttjas vara utrustad med ett teleobjektiv eller motsvarande för erhålla en bättre 

fyllnadsgrad av sensorn om noggrannheten och upplösningen skall vara tillfredsställande. 

Matlabs mmreader vilken nyttjades som ”Frame grabber” fungerade inte helt utan 

komplikationer. Uppenbarligen använder sig Matlab av på datorn installerade video avkodare, 

detta innebär att vissa datorer vilka hade en felaktig codec ej kunde utföra beräkningarna. Matlab 

tolkade då helt enkelt bilderna fel. För vissa videoformat var en videokonverterare tvungen att 

användas, påverkan av mätresultaten p.g.a. denna konvertering anses vara obetydlig.  

Radioaktivitetens påverkan på utrustningen och mätnoggrannheten har ej undersökts. Hur en 

kamera påverkas av strålning har företaget lång erfarenhet av, och problem som kan uppstå 

pågrund av denna ses som överkomliga. Laser används ofta som hjälp vid positionering av 

utrustning vid inspektioner och uppfattningen är den att inga specifika problem förekommer. Det 

är dock inte helt orimligt att utrustningen har en kraftigt förhöjd förslitningsgrad, vilket 

förespråkar en modulbaserad konstruktion, med lätt utbytbara komponenter.  

Eftersom prototypen arbetar med att analysera en videoström kan denna analyseras om flertalet 

gånger för att på bästa sätt tillgodose sig med data. Detta bäddar även för mycket intressanta 

uppslag där en konstruktion som inte är kalibrerad kan skickas ner i reaktorn, utföra en mätning, 

för att sedan tas upp och kalibreras i efterhand innan data analysen utförs, vilket anses vara en 

mycket god egenskap. 
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5.2 Slutsatser 

Optiken i kameran ska vara av sådan kvalitet att distorsionerna hålls till ett minimum, linser av 

glas är i regel bättre än de av plast som fallet kan vara i billigare webbkameror. Den metod som 

har nyttjats förutsätter att kameran har en konstant bildfrekvens. Detta kan vara problematiskt 

med speciellt webbkameror, men i dessa tester har inga sådana tendenser upptäckts. 

Välkänd och väldefinierad CCD eller CMOS sensor i kameran är viktigt för erhålla goda 

mätresultat, viktigt är att storleken på pixlarna i den är känd eller kan beräknas med god 

noggrannhet. En större sensor skulle även medföra att upplösningen förbättras. 

Kalibrerings programmet ”Camera calibration toolbox” som har nyttjats under detta arbete har 

även varit frekvent förekommande i de forskningsrapporter och artiklar som har bearbetats. Detta 

gör att programmet har stor trovärdighet. 

I kalibreringsförfarandet har plexiglasskivan och gränsskiktsytan mellan plexiglas och vatten 

betraktats som en del av linsen. Denna modell har visat sig fungera mycket bra och av allt att 

döma kommer resultaten att förbättras signifikant om ett välvt frontglas med en radie avvägd 

mot kamerans brännvidd appliceras. 

Mätresultaten innehåller mer brus under vatten än vid de tester som utförts i luft, ytorna får en 

grövre karaktär, små defekter och tendenser i ytan blir inte lika framträdande. Bruset blir dock 

hanterbart och inte lika påfallande när sub-pixelanalysen utnyttjas. Mätning av matta grafitbitar 

antyder dock att en brusnivå på under 50 µm är möjlig. 

Pågrund av den ickelinjära expansionen i djupled kan inte en rättvis noggrannhetsbedömning 

utföras. För vissa objekt med stor variation i djup uppfylls ej kravet på 150 µm noggrannhet. 

Dock vid enskilda tester av prototypen har en noggrannhet som vida överträffar detta krav 

erhållas. 

Fokuseringsdjupet hos kameran påverkar mycket starkt resultatet i vid skanning med tekniken. 

De delar av objektet som är placerade utanför kamerans fokuseringsdjup erhåller en mycket 

högre brusnivå och försämrad noggrannhet.  

Med sub-pixelanalysen ökar upplösningen markant och en bättre representation av mätobjektet 

erhålls. Mycket tyder även på att noggrannheten ökar, hur mycket är dock svårt att göra ett 

uttalande om. 

Bäst mätresultat, både avseende brusnivå och noggrannhet, erhölls när laserlinjen ej var mättad 

under mätningarna, dvs. maxintensiteten för den aktuella färgen (röd) var alltid under 255 

enheter för alla bildrutor. Om laserlinjen dock är för svag blir systemet mycket känsligt för 

reflektioner då en mycket låg detekteringsnivå av linjen måste nyttjas. Testerna tyder på att en 

lämplig maxintensitet bör ligga inom intervallet 180-225 enheter. 

Då vatten har en högre absorbans nivå än luft för synligt ljus, bör därför en laser med kortare 

våglängd nyttjas då dessa inte påverkas lika mycket, dvs. en grönlaser bör användas. Detta har ej 

utförts av säkerhetsmässiga skäl, de lasers som har nyttjats har varit av klass 1 vilket i mångt och 

mycket har underlättat försöken då inga avskärmningar och speciell säkerhetsutrustning har 

krävts. 

Med tekniken kan mycket små tendenser och defekter på ytan detekteras. Vid tester har bl.a. små 

sprickor, slagmärken, repor och liknande varit tydliga. De är dock inte måttriktiga, det anses som 

högst sannolikt att det finns en undre gräns för vilken måttriktighet kan garanteras, detta har 

dock ej undersökts närmare. 

Repeterbarhetstester utfördes men problem med att inte förskjuta prototypen eller mätobjektet 

mellan testerna medförde att entydiga resultat inte erhölls. För nästan 97 % av alla mätpunkter är 

avvikelsen under 0,5 mm. Ett fåtal punkter avviker extremt mycket, 10 mm eller mer, vilket 

tyder på att en svag förskjutning av objektet eller mätutrustningen har skett mellan mätningarna. 
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Alla de mätningar och tester av prototypen som har utförts tyder dock på att en repeterbarhet ner 

mot upplösningsnivå råder. 

Prototypen som har konstruerats är inte begränsad till att utföra mätningar med en enbart en 

linjär rörelse utan kan anpassas för att utför mätningar efter bågar eller liknande. Tekniken 

bygger på att kamerans position hela tiden är känd och det viktigaste är således att rörelsen kan 

bestämmas matematiskt.  
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6  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

Detta kapitel har för avsikt att guida och underlätta ett vidare arbete med den undersökta 

tekniken. 

Det kanske viktigaste att utreda är vad den ickelinjära expansionen som uppstått i mätningarna 

har sitt ursprung.  

Vidare bör en undersökning huruvida ett väl avvägt välvt frontglas förbättrar mätprestandan 

under vatten utföras. Detta bör onekligen kraftigt minska distorsionerna och kamerans brännvidd 

skulle endast påverkas minimalt. Då anses även problemet med varierande vattentemperatur vara 

av mindre allvarlig art. Om vattnets temperatur är konstant skulle påverkan teoretiskt vara noll, 

dvs. endast temperaturgradienterna i vattnet skulle påverka mätningarna, och om dessa kan 

minimeras anses möjligheten till mycket noggranna mätningar på korta avstånd vara möjligt.  

Kalibrering är den i särklass största felkällan för att möjliggöra noggranna mätningar. Det är av 

yttersta vikt att laserplanets rotation och translation i förhållande till kameran är välkänd. Även 

små kalibrerings fel kan försämra prestandan väsentligt. Att utarbeta en robust och noggrann 

kalibreringsmetod bör prioriteras vid eventuell vidareutveckling. 

Nyttjande av en ljusstark laser anses vara ett måste för goda resultat och en grönlaser med bättre 

undervattensegenskaper än den röda rekommenderas starkt. Sedan även att lasern är fokuserbar 

på ett kort avstånd samt lämpligtvis har en ställbar fokallängd. 

Det finns speciellt avsedda kameror för tekniker innefattandes optiskmätning. Dessa har en 

mycket väldefinierad bildsensor och optiken är av mycket god kvalitet. Dessa bör undersökas 

närmare för att kunna göra en uppskattning om hur mycket som kan vinnas på en uppgradering 

av kameran.  

En djupare undersökning avseende skillnaden i precision mellan mätning i svartvitt kontra färg 

bör utföras. Uppfattningen är emellertid att den inverkan interpolationen i sensorn har på 

mätningarna är helt försumbara i förhållande till andra faktorer som exempelvis kalibrering.  

Tekniken anses med fördel kunna bestå av färdiga moduler vilka sedan kan anpassas och 

monteras i ett otaligt antal uppsättningar. De ingående komponenterna kan vara mycket små 

vilket gör att mätningar i trånga skrymslen inte bör vara några problem. Detta anses vara en stor 

fördel som gör att med rätt förarbete kan en mycket flexibel mätmodul erhållas vilket naturligtvis 

bör undersökas närmare. 

Ett intressant uppslag är att undersöka möjligheten med att, i mätprocessen, utnyttja ett känt 

referensobjekt med väldefinierade dimensioner för att uppnå större noggrannhet. Detta kan ge 

större kontroll av expansionen och/eller kompressionen i de olika riktningarna. 

Testning av tekniken på ett mätavstånd som är 1 m eller större bör utföras. Detta skulle även visa 

om den expansion som erhållits vid dessa mätningar övergår till en ökande kompression eller 

stannar av.  

En undersökning avseende en roterande laser och fast kamera bör även undersökas, vilket skulle 

medför färre rörliga delar. Samt även undersöka prestanda för nuvarande prototyp där 

datainsamlingen inte sker med en linjärrörelse utan efter en cirkelbåge eller likande. 
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Bilaga A – Utvärdering 

 

Egenskap 
Lasertriangulering ToF-Laser 

poäng summa Anm. poäng summa Anm. 

Flexibilitet, förhållanden 3 3 9   3 9   

Flexibilitet, avstånd 3 5 15   5 15   

Upplösning 5 5 25   3 15   

Noggrannhet 5 5 25   1 5   

Känslighet mot stötar och 

vibrationer 
5 5 25   3 15   

Reflektionsproblem 3 3 9   3 9   

Repeterbara mätningar 5 5 25   3 15   

Komplexa geometrier 3 3 9   3 9   

Mäta Ytstrukturer 5 5 25   3 15   

Under vatten 5 5 25   5 25   

Mörker 5 5 25   5 25   

Radioaktivitet 5 3 15 
 

3 15 
 

Temperatur 1 5 5   5 5   

Enkel konstruktion 3 3 9   3 9   

Totalt 246 186 

 

ToF-Ultraljud Moiré Interferometri 

poäng summa Anm. poäng summa Anm. poäng summa Anm. 

3 9   1 3   1 3   

1 3   3 9   1 3   

1 5   3 15   3 15   

3 15 
 

5 25   5 25   

3 15   1 5   1 5   

5 15   3 9   3 9   

3 15   3 15   3 15   

1 3   1 3   1 3   

1 5   1 5   1 5   

5 25   3 15   3 15   

5 25   5 25   5 25   

5 25   1 5   1 5   

3 3   3 3   3 3   

3 9   1 3   1 3   

172 140 134 
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Stereokamera Strukturerat ljus 

poäng summa Anm. poäng summa Anm. 

3 9   5 15   

1 3   3 9   

5 25   5 25   

1 5   5 25   

5 25   5 25   

5 15   3 9   

3 15   5 25   

3 9   3 9   

3 15   5 25   

3 15   5 25   

1 5   5 25   

3 15   1 5 
 

5 5   5 5   

5 15   5 15   

176 242 
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Bilaga B – Beräkning av trianguleringsvillkor 

Tx

Tz



 270

zc

P(xc,yc,zc) 

xc

Laser

Kamera



YcYL

Xc

Zc

XL

ZL

x

Xc

XL

 

   tan( 270)c z x cz t t x      (A1) 

Sambandet gäller även då laser är placerad till höger om kameran. För    gäller sedan tidigare 

kända hålkamera modell. 

 c x
c

X z
x

f

 
  (A2) 

X i det här fallet påverkas dock av laserplanets rotation kring z-axeln därav gäller följande för X: 

     tan tanB B B BX X X X Y X Y            (A3) 

Zc kan sedan tecknas enligt följande 

     tan tan 270c
c z x B x B y

z
z t t X Y

f
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