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Abstract

Abstract
The thesis project ”Laser measurements in building” was conducted at the electronics 
consultant firm Syntronic in Gävle, Sweden by a student at Linköping University, the 
Department of Science and Technology. The purpose with the project was to develop and 
construct a prototype for distance measurements using laser technology. The idea is to use the 
prototype for evaluation and identification of problem areas with this type of device. The 
prototype will include a system for transferring data to a PC. The project will not include any 
development of a PC application to handle data. 

The prototype will be based on a commercially available laser distance meter because that 
these devices have remarkable good performance in their price range compared to similar 
products. The Leica DistoTM Plus was chosen to be used for distance measuring. This distance 
meter proved to be a very good choice because it was equipped with a Bluetooth module that 
could be modified for extracting data and made it possible for a wireless transfer of data to 
PC.

The evaluation of the prototype showed that it fulfils every requirement that was set up at the 
beginning of the project. The evaluation also showed that the handling of the prototype is not 
up to standards mainly because of the tripod on which was used together with the prototype. 
The prototype has an angular error of 0,53° of the laser beam to one side due to a design flaw. 
This will add a distance error that is not negligible from targets that are not orthogonal with 
the theoretical measuring line. Suggestions for improvements in the design of the prototype 
have been put forward. The project has generated practical knowledge that can be used in the 
development of a similar product. 
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Sammanfattning

Sammanfattning
Examensarbetet ”Laser measurements in building” utfördes under projektnamnet 
Laserscanner vid elektronikkonsultfirman Syntronic i Gävle av en student vid Linköpings 
Universitet. Projektet går ut på att utveckla och bygga en prototyp för beröringsfri 
avståndsmätning med laser. Prototypen skall sedan användas för utvärdering av prestanda och 
identifiera problemområden med denna typ av konstruktion. Prototypen innehåller ett 
delsystem för överföring av mätdata till PC för efterbehandling. Projektet avgränsar sig till att 
inte innehålla någon utveckling av applikationer för efterbehandling av mätdata. Grundtanken 
med prototypen är att utgå ifrån en kommersiellt tillgänglig handhållen avståndsmätare då 
dessa erbjuder god prestanda till ett lågt pris. Till projektet användes en Leica DistoTM Plus för 
avståndsmätning. Denna visade sig mycket lämplig för projektet då den är utrustad med en 
Blåtandsmodul som gjorde det möjligt att både extrahera mätdata från avståndsmätaren men 
också att trådlöst skicka data till PC. 

Utvärderingen av prototypen visar att prototypen uppfyller alla krav på funktionalitet och 
prestanda. Dock visar det sig att den är den svår att hantera rent praktiskt framförallt beroende 
på att stativets inställningar inte är tillräckligt känsliga. Det visar sig också att 
avståndsmätaren är monterad 0,53° fel i förhållande till den tänkta mätlinjen som påför ett 
mätfel. Detta mätfel är ej försumbart vid mätning mot mål som ej är ortogonala gentemot den 
tänkta mätlinjen. Förslag på förbättringar av konstruktionen har tagits fram. Projektet har 
genererat erfarenheter som kan utnyttjas vid utveckling av en liknande produkt.
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UART Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
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Inledning

1 Inledning

1.1 Syntronic

Syntronic är ett ledande designhus specialiserat på utveckling, test, produktionsåtaganden och 
förvaltning av teknisk- och administrativ programvara, elektronik och elektromekanik. 
Syntronics affärsidé är att erbjuda totallösningar från idé till färdigt system. Syntronic 
grundades 1983 och flyttade till Gävle från Stockholm 1985. I dag har Syntronic 160 
anställda i Sverige och finns representerad i Stockholm, Göteborg, Lund, Gävle, Sandviken 
samt Beijing i Kina och Kuala Lumpur i Malaysia. Företagets omsättning 2008 var 180 
miljoner kronor. Syntronics kunder finns i några av världens mest teknikintensiva företag och 
organisationer inom branscher som telekom, industri, automotive, medicin-/bioteknik och 
försvar.

1.2 Bakgrund

Syntronic vill utvärdera möjligheterna för ett enkelt system för uppmätning av dimensioner 
inuti byggnader. Det finns i dag flertalet kommersiella handhållna avståndsmätare som kan 
mäta inom lämpligt avståndsintervall med god precision och upplösning. Dessa 
avståndsmätare håller ett förvånansvärt konkurrenskraftigt pris i förhållande till dess 
prestanda och idén har väcks om att det kanske går att utnyttja en sådan avståndsmätare för en 
förstudie till en mer avancerad produkt.

Syntronic har tidigare undersökt möjligheterna för en liknande produkt men arbetet fullföljdes 
aldrig. Då handlade det om ett annat arbetsområde med andra toleranser men principen med 
runtomsvängande beröringsfri avståndsmätning med laser är dock den samma. Problemen vid 
konstruktionen för att uppnå ett godtagbart resultat torde vara lika nu som då.

Målet med detta projekt är att det skall utmynna i en funktionsduglig prototyp för utvärdering 
av vilka krav på prestanda som kan ställas både på produkten som helhet men även på dess 
ingående komponenter och konstruktion. Prototypens skall även vara till grund för att 
identifiera problemområden där mer utvecklings resurser krävs. Utgångspunkten för 
prototypen blir en handhållen avståndsmätare och på grund av detta krävs lite speciella 
lösningar som inte är kommersiellt gångbara men godtagbara då projektet är en förstudie och 
prototypen kommer att användas för utvärdering. Det finns lösa avståndsmätningsmoduler 
med laser på marknaden som enkelt kan integreras men ofta har dessa ett annat arbetsområde 
eller har otillräcklig prestanda och prisbilden är en helt annan jämfört med de handhållna 
avståndsmätarna. På grund av detta är det extra intressant att försöka integrera en handhållen 
avståndsmätare i prototypen.

1.3 Syfte

Syftet med projektet är att utveckla och bygga en prototyp för laserskanning som kan 
användas för utvärdering av möjligheterna att skapa en liknade kommersiell produkt. 
Projektet utförs som del av ett examensarbete vid Linköpings Universitet och har resulterat i 
denna rapport.
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Inledning

1.4 Mål

• Utveckla och bygga en prototyp för laserskanning

• Utvärdera prototypens prestanda och dess ingående komponenter

• Identifiera svagheter som underlag för framtida utvecklingsarbete

• Generera exempel på mätdata och ge förslag på hur detta kan användas

1.5 Avgränsningar

Då projektet avser att resultera i en prototyp för data insamling ingår ingen typ av utveckling 
av metoder eller mjukvara för efterbehandling av mätdata. Mätdata redigeras i prototypen så 
att den intuitivt kan importeras till valfri programvara för efterbehandling. Det finns stora 
möjligheter för att automatisera datainsamlingen men för att spara tid kommer handhavandet 
av prototypen ske manuellt. Det finns inga krav på hur handhavandet av prototypen skall ske. 
Utvecklingen av prototypen är primärt ett elektronikkonstruktions projekt men innehåller en 
del mekaniska detaljer varav vissa är kritiska för att uppnå önskad precision. Den viktigaste 
mekaniska detaljen är vridningspunkten mellan mäthuvudet och stativet det vill säga 
vridningscentrum och denna kommer att konstrueras av en kunnig mekanisk konstruktör. 
Projektets omfattning skall motsvara 30 högskolepoäng vilket är 20 veckor.

1.6 Metod

Prototypen uppdelas i tre huvuddelar, avståndsmätning, vinkelangivelse samt mekanik. Dessa 
tre delar utvecklas sedan separat då de inte är beroende av varandra för funktionalitet. 
Grundkonceptet och målet med prototypen är fastställt men alla detaljlösningarna kvarstår och 
det krävs att olika tekniker och komponenter undersöks för att ligga till grund för val av 
teknik. En kartläggning av vilka avståndsmätare som finns på marknaden och alternativ till 
dessa genomförs. Samtidigt påbörjas en orientering av de olika tekniker som används vid 
laseravståndsmätning för att öka förståelsen i ämnet och bli medveten om eventuella problem 
och begränsningar. På samma sätt utförs en genomgång av tekniker och produkter som kan 
användas för vinkelangivelse men området begränsas markant av det faktum att prototypen 
skall kunna rotera 0-360°. Mekaniken växter fram gradvis vartefter övriga komponenter 
fastslagits. Detta för att konstruktionslösning och dimensionering kan anpassas utefter givna 
förutsättningar. Detta överlämnas sedan till en konstruktör som skapar ritningsunderlag och 
lägger ut tillverkningen av mekaniken på en underleverantör. Parallellt med detta konstrueras 
systemet för styrning och datainsamling.
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Kravspecifikation

2 Kravspecifikation

2.1 Utgångspunkt för projektet

Utgångspunkten för projektet är utveckling av en prototyp som skall kunna mäta upp avstånd 
inuti byggnader i horisontalplanet, till exempel ett rum. För att avståndsdata skall bli 
användbar för efterbehandling med lämplig programvara krävs att varje längdmått utgår från 
en referenspunkt och har en associerad vinkelangivelse. Detta fungerar då som ett polärt 
koordinatsystem som sen kan räknas om och intressant data kan extraheras. För att uppnå 
detta måste avståndsmätaren monteras på ett sådant sätt att den kan rotera fritt i 
horisontalplanet och någon typ av vinkelgivare behövs. Figur 1 nedan visar en principskiss.  

                          

Figur 1. Principskiss av prototyp

2.2 Krav på prototypen

Inför projektet utarbetades det en kravspecifikation som resulterade i följande krav på 
prototypen.

• Prototypen skall kunna mäta 0,5-100m med en tolerans på ±2mm

• Till längdmåttet skall det finnas ett associerat vinkelvärde

• Prototypen skall kunna generera en vinkelangivelse i intervallet 0-360° med en 
tolerans på 0,1°

• Utgångspunkt för projektet kommer att vara en kommersiell handhållen 
laseravståndsmätare som styrs av en mikrokontroller

• Data skall kunna överföras från prototypen till PC

• Informationen kommer att vara av typen polära koordinater och all efterbehandling av 
mätdata kommer att ske i en PC-applikation.

• Mjukvara för att styra avståndsmätaren samt lagra data från givarna skall utvecklas

• Mjukvara för att sända data till PC skall utvecklas

• Prototypen skall klara av att hanteras manuellt utan att mätresultatet påverkas
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Kravspecifikation

• Prototypen skall gå att montera på ett stativ 

• Prototypen skall vara mobil

• Det finns inga krav på handhavande

• Det finns inga krav på utveckling av PC-applikation för efterbehandling av data
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Fasskiftsteknologi vid avståndsmätning med laser

3 Fasskiftsteknologi vid avståndsmätning med laser

3.1 Olika metoder för avståndsmätning med laser

Det finns tre huvudsakliga metoder för att mäta avstånd med laser. Time-of-flight, 
triangulation och fasskiftsteknik. Time-of-flight betyder att en laserpuls sänds ut och tiden 
reflektionen mäts och sedan beräknas avståndet då ljusets hastighet är känd. Triangulation 
använder en laser som är riktad med en viss vinkel mot målet och den reflekterade strålen 
träffar således vid sidan av lasern. Detta avstånd mäts och avståndet till målet beräknas. För 
det arbetsområde prototypen skall användas inom använder sig de flesta produkter av 
fasskiftsteknik. Leica DistoTM Plus använder sig av fasskiftsteknik.

3.2 Grundprincip för fasskiftsteknologi

Fasskiftstekniken är användbar i enklare produkter framförallt för att tekniken inte ställer så 
höga krav på tidmätningsutrustningen. Metoden går ut på att laserstrålen amplitudmoduleras 
och riktas mot målet. Fasförskjutningen mellan den utsända och den reflekterade signalen 
mäts, se figur2 och eftersom våglängden hos den amplitudmodulerade signalen är känd kan 
avståndet beräknas utifrån skillnaden i fas mellan signalerna. 
                             

Figur 2. Fasförskjutning mellan skickad och mottagen signal

3.3 Beräkning av avstånd med fasskiftsteknologi

För att beräkna avståndet jämförs den mottagna signalen med den utsända och fasskillnaden 
som uppstår är proportionerlig mot avståndet enligt.







=

m

d
λ

πϕ 22

där d är avståndet till målet och mλ  är våglängden på den amplitudmodulerade signalen.[1] 
Detta gäller för avstånd upptill halva våglängden då det för avstånd utöver detta ej uppstår 
unika värden. 
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Fasskiftsteknologi vid avståndsmätning med laser

Avståndet till målet blir då:

π
ϕ λ
4

md =  för 
2
md

λ
<

3.4 Diffusa målytor

För alla ytor med en ytfinhet större än laserstrålens våglängd uppstår diffus reflektion, d.v.s. 
ljuset reflekteras i alla vinklar, se figur 3. I praktiken betyder det att de flesta normala ytor är 
att betrakta som diffusa reflektorer för en laser då de ofta har en våglängd runt 640nm. Detta 
är viktigt för att lasern skall reflekteras även när målet är i vinkel.

        

Figur 3. Laseravståndsmätare med fasskiftsteknik

3.5 Fördelar med fasskiftsteknik

Fördelen med denna teknik är att en enklare räknare kan användas för att mäta 
fasförskjutningen då frekvensen hos den modulerade signalen är betydligt lägre än laserns 
våglängd.

3.6 Begränsningar med fasskiftsteknik

En begränsande faktor med fasskiftsteknik är att det bara går att mäta avstånd upp till halva 
våglängden av den modulerade signalen då det vid längre avstånd uppstår multiplar av 
våglängden som ger samma värde. Det går att lösa genom att skicka ut flera signaler med 
olika våglängd efter varandra.

En annan begränsning är att det även krävs en kontinuerlig våg mot målet under ett visst 
tidsintervall för att tekniken skall fungera då den reflekterade signalen måste stabiliseras och 
jämföras med den utsända.
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Konstruktionslösning för prototypen

4 Konstruktionslösning för prototypen

4.1 Koncept för prototypen

Funktionsprincipen för prototypen är att vid en knapptryckning tänds lasern och kan riktas in 
manuellt mot målet. Vid nästa knapptryckning utförs en avståndsmätning och en 
vinkelangivelse registreras. Ett löpnummer på mätningen genereras och all data skrivs in i en 
array som sedan skickas via Blåtand till en PC. Eftersom prototypen inte är utrustad med 
någon display eller funktion för att lagra data måste den användas tillsammans med PC. 
Projektet innefattar ingen utveckling av PC-applikation för att visa eller efterbehandla mätdata 
varvid de data som skickas till PC först konverteras till ascii tecken så att användaren enkelt 
kan se och spara data genom att använda ett terminal program, exempelvis Hyperterm i 
Windows. 

Figur 4. Montering av prototypens komponenter.

Figur 4 ovan visar hur prototypens komponenter är monterad. Längst ner till höger sitter 
strömförsörjningskretsen. Längst ner till vänster sitter Blåtandsmodulen. I mitten finns 
avståndsmätaren och längs ner på denna sitter bussen för inkoppling av styrsignaler samt 
inkopplingen till Blåtandsmodulen. På högersida längdsmed avståndsmätaren sitter ett 
styrkort med optokopplare till tangentbordet på avståndsmätaren och till vänster av 
avståndsmätaren sitter huvudkortet med mikrokontrollern tillsammans med periferikretsar. 
Under apparatlådan sitter vridningscentrum med vinkelgivaren inbyggd.
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4.2 Prototypens komponenter

4.2.1 Vinkelgivare

      
Figur 5. Principskiss över vinkelgivare.

Austria Microsystems AS5046 är en kontaktlös vinkelgivare som mäter 0-360° med 12-bitas 
upplösning och I2C gränssnitt. Vinkelgivaren monteras över en diametral magnet och 
riktningen på magnetfältet läses av med hjälp av fyra Halleffekt sensorer. AS5046 innehåller 
även kontrollfunktioner så magnetfältet är giltigt.[2] Figur 5 ovan visar principen.

Teknisk specifikation vinkelgivare:

Mätområde: 0-360°

Upplösning: 12 bitar

Tolerans: ±LSB

Gränssnitt: I2C

Kapsel: SSOP-16

4.2.2 Avståndsmätare
Leica DistoTM Plus är en handhållen avståndsmätare som mäter avstånd med hjälp av laser. 
Den klarar att mäta avstånd upp till 200 meter med en upplösning på en millimeter. 
Avståndsmätaren är försedd med Blåtandskommunikation för trådlös dataöverföring till PC. 
[3]

Teknisk specifikation avståndsmätare:

Mätområde: 0,2-200m

Upplösning: 1mm

Tolerans: ±1,5mm

Gränssnitt: Blåtand

14
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4.2.3 Mikrokontroller
Microchip PIC18F258 är en 8-bits mikrokontroller med 32kb flashminne och kan köras med 
en maximal hastighet av 40MHz. Den har 22 programmerbara I/Os och är utrustad med 
hårdvarustöd för USART och I2C. Mikrokontrollern kan levereras i DIL28 kapsel.[4]

Teknisk specifikation mikrokontroller:

Maximal klockhastighet: 40MHz

Programminne: 32kb

Antal I/O: 22st

Gränssnitt: USART, I2C, SPI, CAN

Kapsel: DIL28, SO28

4.3 Mekanik

4.3.1 Vridningscentrum
Vridningscentrum består av två delar. En undre del som fäst vid stativet via en 1/4" gänga 
alternativ ställs på ett bord eller liknande. I underdelen är det svarvat en axeltapp på 20mm 
utanpå vilken kullagret fästs med presspassning. I centrum av axeltappen sitter ett M4 
skruvhål i vilken en nylonskruv där vinkelgivarens magnet är fast satt. Nylonskruv är viktigt 
för att inte magnetfältet skall förvrängas. Detta medger att vinkelgivaren och dess magnet kan 
monteras i centrum och att avståndet mellan dess kan justeras steglöst. Detta är användbart för 
att justera fältstyrkan vinkelgivaren utsätts för. Vridningscentrumets övre del monteras på 
kullagrets yttre spårring och bildar ett fäste för appratlådan som monteras ovanpå. Den övre 
delen är konstruerad så att vinkelgivaren kan monteras inuti med hjälp av en justerbar platta 
för centrering. Denna lösning med vinkelgivaren i den övre delen betyder att vinkelgivarens 
kablage inte tvinnar sig när mäthuvudet roterar. Lagret som används mellan över och underdel 
är ett spårkullager FAG 6204.2ZR.

4.3.2 Stativ
Stativet som används är ett Cullman 53100. Det har ett 3-vägs monteringshuvud med 
snabbfäste och är avsett att användas för fotografering. Monteringshuvudet kan monteras av 
vid behov.

Teknisk specifikation stativ:

Max höjd: 1470mm

Min höjd: 79mm

Kapacitet: 2,5kg

Gänga snabbfäste: ¼"
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4.4 Konstruktion av prototypen

4.4.1 Designfilosofi
Prototypens hårdvara har utvecklats kontinuerligt under hela projektet. Det beror framförallt 
på att integrationen av avståndsmätaren har fått experimenterats fram stegvis. Detta ställer 
krav på en flexibel plattform som enkelt kan modifieras och anpassas för att lösa uppgiften. 
Utgångspunkten är en flashbaserad mikrokontroller med strömförsörjning och 
programmerings-gränssnitt för enkel utbyggnad av systemet. Konstruktionen monteras sedan 
på ett experimentkort. Denna lösning erbjuder den flexibilitet som är nödvändig utifrån det 
arbetssätt som har använts.

4.4.2 Programmering och utvecklingsmiljö
Mjukvaran har utvecklats i MPLAB IDE v8.10 och programmeringen av mikrokontrollern har 
skett med en ICD 2. Både utvecklingsmiljön och programmeraren kommer från Microchip 
och tillsammans erbjuder de en lösning både för utveckling och debugging av mjukvaran. 
Debugg funktionen hos ICD 2 är mycket användbar då systemets parametrar kan avläsas 
under körning och integrationen av mjukvaran går väldigt enkelt. Ett speciellt adapterkablage 
utvecklades för att underlätta in och urkoppling av ICD 2 till prototypen. Systemet för 
mjukvaruutvecklingen valdes baserat på tidigare erfarenheter så inkörningsperioden blev kort

4.4.3 Strömförsörjning
Hela prototypen är anpassad till en spänning på 3,3V. Det beror främst på att avståndsmätaren 
har en maximal inspänning på 3,3V. Strömförsörjningen är uppbyggd kring en LD1117V33 
med tillhörande kondensatorer. Inspänningen kommer från en 5V batterieliminator och 
maximal utström från kretsen är 0,95A.[5]

4.4.4 Vinkelgivare
Vinkelgivaren AS5046 har två ingångar för matningsspänning 5V eller 3,3V. Prototypen 
använder 3,3V så en särskild inkoppling där båda ingångarna matas med 3,3V måste 
användas. För dataöverföring använder vinkelgivaren I2C vilket innebär en dataledning och en 
klocksignalledning. Både dataledningen och klocksignalledningen måste ha ett pull-up 
motstånd.

4.4.5 Styrning av avståndsmätare
Leica DistoTM Plus är en handhållen avståndsmätare med display och tangentbord för styrning. 
Denna har monterats ur sitt skal och anpassats till att sitta monterad i en fast konstruktion. 
Avståndsmätarens tangentbord är ett vanligt matristangentbord och detta manipuleras för att 
styra avståndsmätaren. Endas sex av de sjutton knappar tangentbordet är utrustat med behövs 
för att åstadkomma den funktionalitet som eftersträvas. För att simulera en knapptryckning 
används en optokopplare som sluts tillräckligt länge för att avståndsmätaren skall hinna 
skanna av tangentbordet. Optokopplare används främst på grund av sitt pris jämfört med till 
exempel ett halvledarrelä. Optokopplarna har DIL4 kapsel och monteras på ett separat 
kretskort för att spara plats. För återkoppling från avståndsmätaren till mikrokontrollern 
används två system. Det ena är till för att känna av ifall lasern är tänd eller släckt. System 
utnyttjar det faktum att avståndsmätaren är utrustad med ett eget system för just detta som 
består av en halvgenomskinlig spegel som är monterad i vinkel gentemot laserstrålen och en 
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fotodiod som känner av ifall lasern är tänd eller släckt. Återkoppling sker genom att en ingång 
på mikrokontrollern kopplas till denna fotodiod för att läsa av dess status. Det andra systemet 
för återkoppling gäller då avståndsmätaren gör en felaktig avståndsmätning. Om så sker ljuder 
en summer och avståndsmätaren går till ett läge som kräver andra instruktioner än att bara 
göra en ny mätning och då krävs en särskild rutin för att återgå till ursprungsläget. Summern 
utnyttjas för denna återkoppling genom att längden på signalen till summern mäts och längden 
på tonen används för att skilja varningssignalen från andra ljud. 

4.4.6 Blåtandsmodul
Leica DistoTM Plus är utrustad med en modul för Blåtandskommunikation med PC. Modulen 
är ansluten till avståndsmätaren genom ett tiopoligt kontaktdon. Kontakten innehåller pinnar 
för matningsspänning, jord, styrsignaler samt en pinne genom vilket all data från 
avståndsmätaren skickas seriellt till Blåtandsmodulen. Seriekommunikationen mellan 
enheterna sker i inverterad form med en överföringshastighet på 9600 baud. Blåtandsmodulen 
är normalt sätt i vila och måste aktiveras från avståndsmätaren för att skapa kontakt med PC. 
Konstruktionen för dataöverföring från prototypen till PC går ut på att modifiera denna modul 
så att den inte sänder vidare de data avståndsmätaren skickar utan används att 
Blåtandsmodulen används för att skicka data från prototypen istället. Detta åstadkoms genom 
att efter att Blåtandsmodulen aktiverats och skapat kontakt med PC så bryts 
seriedataledningen efter avståndsmätaren och data från prototypen skickas till 
Blåtandsmodulen för att sändas till PC. Ledningen bryts med en optokopplare då det fanns en 
överbliven monterad på kretskortet för styrning av avståndsmätaren. Data skickas från 
mikrokontrollerns hårdvaru-UART genom en Schmitt-trigger inverterare och in till 
Blåtandsmodulen data ingång. För att undvika störningar används ett pull-up motstånd innan 
inverteraren.

4.4.7 RS-232 gränssnitt
Prototypens RS-232 gränssnitt var från början tänkt att användas för att skicka data från 
prototypen till PC. För detta används istället Blåtandsöverföring men RS-232 gränssnitten 
finns kvar för att kunna används för felsökning eller liknade. För RS-232 gränssnitten 
används en MAX232 krets med tillhörande kondensatorer för att skapa erforderliga 
signalnivåer. MAX232 är specificerad för 5V drivspänning[6] men används här med 3,3V. 
Den huvudsakliga skillnaden blir att signalnivån sjunker från ±10V till ±6,6V men en modern 
PC har inga problem att hantera detta.

4.5 Montering av avståndsmätare i prototypen

4.5.1 Fästprincip
Avståndsmätaren har två fästpunkter till prototypen där en är fast och den andra är justerbar i 
alla tre ledder. I figur 6 nedan är den fasta fästpunkten markerad med P1 och den justerbara 
med P2. Vinkel v är vinkeln på laserstrålen relativt den tänkta mätlinjen som uppstår när P2 är 
felaktigt justerad.
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Figur 6. Avståndsmätarens placering i prototypen.

4.5.2 Fästpunkt P1
Avståndsmätarens fasta fästpunkt P1 sitter i apparatlådans lock. Fästpunkten är en hål urfräst i 
locket och avståndsmätaren sitter monterad med dess ursprungliga gummitätning. Denna 
lösning ger ett visst spel mellan avståndsmätaren och apparatlådan som är nödvändigt för att 
kunna justera avståndsmätaren. Monteringshålet är urfräst med en tolerans på ±0,1mm och 
gummitätningen är självjusterande.

4.5.3 Fästpunkt P2
Avståndsmätarens justerbara fästpunkt P2 är fäst i avståndsmätaren genom en av dess 
ursprungliga fästpunkter till skalet. Denna fästpunkt utnyttjas genom en bockad 
aluminiumplåt med ett urfräst spår så avståndsmätaren kan justeras i höjdled. 
Aluminiumplåten är sedan fäst i apparatlådans botten med ett större hål än fästskruven vilket 
ger justeringsmöjligheter i sidled. 

4.5.4 Fördelar med denna infästning
Fördelen med denna infästning är att avståndsmätaren kan justeras i alla ledder gentemot 
apparatlådan som är fast monterad i vridningscentrum. Den är också enkel att tillverka och 
medger hög precision så länge det främre monteringshålet håller givna toleranser. Justeringen 
från laserstrålens utgångspunkt och vridningscentrum justeras genom en offset variabel i 
mjukvaran. 
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5 Datahantering

5.1 I2C kommunikation med vinkelgivaren

5.1.1 Adressering av vinkelgivare
AS5046 från Austrian Micro Systems AG har en 12-bits 2-wire digital serial interface, s.k. 
I2C utgång. AS5046 kan endast användas som slav men kan programmeras till olika 
slavadresser. I prototypen kommer det bara att ingå en AS5046 så ingen programmering 
behövs och adressering sker genom standardadressen ’0101000x’. De sju MSB är givarens 
adress medan LSB indikerar om vi skall göra en läs eller skrivoperation. Endast 
läsoperationer kommer att göras varvid LSB sätts till ’1’.

5.1.2 I2C tidsdiagram
Kommunikationen med AS5046 sker genom I2C. Först adresseras vinkelgivaren och efter att 
den svarat ställs mikrokontrollerns I2C modul om till mottagning och tar emot fyra byte data. 
Figur 7 nedan visar mottagningsprocessen.

Figur 7. Tidsdiagram AS5046

5.1.3 Datarepresentation från AS5046
Data från givaren är representerad i fyra byte, se figur 8 nedan. I dessa fyra byte ingår dels 
magnetens position men även information om fältstyrka och sex stycken statusbitar. För 
prototypen kommer endast magnetens position (D11-D0), samt en statusbit (LIN), som 
indikerar om fältstyrkan är tillräcklig för att generera ett korrekt värde. Alla fyra bytes måste 
efterbehandlas för att få fram rätt information.  
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Figur 8. Datarepresentation från AS5046

5.2 Datahantering från Leica DistoTM Plus 

5.2.1 Inkoppling av dataströmmen från Leica DistoTM Plus 
För att extrahera data från avståndsmätaren måste den manipuleras att tro att den har en 
uppkopplad Blåtandsanslutning och skicka avståndsdata över denna. Det här är anledningen 
till att Blåtandsmodulen inte körs helt separat. Uppkopplingsförfarandet sköter 
avståndsmätaren och sedan bryts seriedataledningen för att förhindra att oformaterad 
avståndsdata skickas till PC. Den oformaterade avståndsdatan från avståndsmätaren skickas 
istället till mikrokontrollerns UART för redigering.

5.2.2 Datarepresentation Leica DistoTM Plus 
De data som skickas från Leica DistoTM Plus innehåller ett kontrollkommando om det är data 
eller en instruktion samt avståndsdata respektive instruktion samt radslut vid varje överföring. 
Totalt skickas 18 byte data där avståndet är kodat i ascii tecken. Exemplet nedan visar hur en 
avståndsöverföring ser ut i ascii tecken. 
31..00+00000000 Blank LF CR

De sex sista nollorna representerar avståndet där de i ordningsföljd motsvarar hundrameter, 
tiometer o.s.v. ned till sista nollan som är millimeter. 

5.3 Dataöverföring till PC

För att skicka data till PC användas Blåtandsmodulen enligt beskrivning tidigare. Data som 
skickas har redigeras i mikrokontrollern för att det enkelt skall gå att förstå vad det är som 
skickas utan att behöva en specifik PC-applikation. Därför är all data som skickas kodat i ascii 
tecken likt det som kommer från avståndsmätaren. Redigerad data består av 23 bytes enligt 
nedan.
00000 Blank 000,00 Blank 000,000 Blank LF CR 

Det första fem nollorna är mätnummer. Alla mätningar som utförs ges ett löpnummer så att 
det enkelt kan identifieras. Sedan kommer ett mellanslag följt av vinkeldata. Efter detta 
kommer ett till mellanslag samt avståndsangivelsen och radslut enligt det som används i Leica 
DistoTM Plus. Detta sätt att representera data skapar tydlighet även om en enkel text editor 
används för att granska data som fångats in. 
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6 Mjukvara

6.1 Mjukvarans uppbyggnad

Prototypens mjukvara är uppdelad i sju olika filer, en huvudfil, fyra funktionsfiler och två 
biblioteksfiler. Till detta kommer även en länkfil som är specifik för mikrokontrollern och 
kommer från Microchip. Mjukvaran är skrivet i assembler som relokerbar kod för att enkelt 
kunna flyttas till en annan plattform vid behov, endast länkfilen behöver då bytas ut. Tanken 
med uppdelningen är att skapa god överblick av prototypens delsystem och funktioner. Figur 
9 nedan visar hur mjukvaran är uppdelad.

             

Figur 9. Struktur mjukvara för prototyp.

6.2 Beskrivning av mjukvara

6.2.1 Biblioteksfiler 
Biblioteksfilerna, UART_lib och I2C_lib innehåller funktioner för att styra mikrokontrollerns 
inbyggda hårdvarustöd för UART och I2C. Dessa är inte kompletta utan utvecklade utifrån de 
funktioner som behövs för prototypen men dessa kan enkelt utökas vid behov. Exempelvis 
ingår funktioner som adresserar en slav och en annan funktion som tar emot data över I2C 
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men ingen funktion för att skicka data. Denna lösning med biblioteksfiler innebär att dessa 
direkt kan användas i ett annat system. 

6.2.2 Funktionsfiler
Funktionerna för avståndsmätaren är uppdelad i två filer. Den ena, Disto_plus_styrning 
innehåller endast styrinstruktioner och kommandon som skickas till avståndsmätaren medan 
funktionerna för initiering, återkoppling och datahantering ligger i den andra, 
Disto_plus_data. 

AS5046 filen innehåller allt som har med vinkelgivaren att göra och det är mestadels rutiner 
för att extrahera de bitar som representerar vinkeln från de data som kommer från 
vinkelgivaren. 

6.2.3 Huvudfilen
Laser_scanner_main styr allting och den har skrivits så att den skall vara lätt att förstå och 
enkelt kan byggas ut. Den innehåller en initierings process samt en funktion som efter 
knapptryckning samordnar alla mätningar och lägger till ett mätnummer för att sedan skicka 
allting till PC. Huvudfilen innehåller även interrupthantering.

6.3 Programförlopp

6.3.1 Initiering av prototypen
Vid uppstart av prototypen konfigureras först mikrokontrollerns I/Os och interrupt hantering. 
Efter detta initieras mikrokontrollerns interna hårdvarugränssnitt som kommer att användas, 
I2C och UART. När detta är klart påbörjas uppstart av avståndsmätaren. En mjukvarustyrd 
LED blinkar under denna uppstartsprocess för att sedan lysa med ett klart sken när prototypen 
är redo att användas. Uppstarten av avståndsmätaren sker i flera steg då den även innefattar 
initiering av Blåtandsmodulen samt uppkoppling mot PC. Innan avståndsmätaren startas sluts 
dataledningen mellan denna och Blåtandsmodulen. Avståndsmätaren startas och 
Blåtandsmodulen initieras. Blåtandsmodulen försöker då koppla upp sig mot PC och 
användaren lär skapa en anslutning på PC. När en anslutning är skapad måste användaren 
bekräfta detta genom en knapptryckning på prototypen. Detta för att skapa kontroll över 
anslutningsförloppet. Efter bekräftelsen bryts dataledningen mellan avståndsmätaren och 
Blåtandsmodulen och data från avståndsmätaren kommer istället att skickas till 
mikrokontrollerns UART ingång. Mikrokontrollerns UART utgång är kopplad via en diod till 
dataledningen till Blåtandsmodulen och kräver ingen mjukvarustyrning. Ett 
välkomstmeddelade skrivs ut för att visa att prototypen är redo att användas. Efter detta går 
programmet till en loop som ligger och väntar på att en knapptryckning för att utföra en 
mätning. Flödesschema över initiering av prototypen visas i figur 10 nedan.
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Figur 10. Flödesschema över initiering av prototyp.

6.3.2 Förlopp vid avståndsmätning
När prototypen är initierad och redo för att utföra avståndsmätning och datainsamling ligger 
programmet i en loop och väntar på en knapptryckning. Vid knapptryckning anropas en 
funktion som ser till att knappen måste tryckas in och släppas upp innan önskad instruktion 
kan utföras. Detta för att förhindra oönskade knapptryckningar. Då en knapptryckning 
registrerats startar funktionen för avståndsmätning. Föst skapas en tom array som skall 
innehålla det som kommer att skickas till PC. Efter detta skickas en instruktion till 
avståndsmätaren för att tända lasern så att användaren kan rikta in den mot lämpligt område. 
Avståndsmätaren har en inbyggd timer på 30s efter vilken lasern släcks automatiskt för att 
minska strömförbrukningen. Via en återkoppling från avståndsmätaren har en funktion 
utvecklats som känner av om lasern är tänd eller släckt. Funktionen finns där för att olika 
instruktioner måste skickas till avståndsmätaren beroende på om lasern är tänd eller släckt. 
Om lasern hinner slockna så skall den tändas igen vi nästa knapptryckning och om lasern 
redan är tänd utföres en avståndsmätning vid knapptryckning. Om en avståndsmätning inte 
skulle gå att utföra till exempel genom dålig reflektion eller liknade finns ett annat system för 
återkoppling som känner av om avståndsmätaren skickar ett felmeddelande. Om ett 
felmeddelande skickas hoppar programmet tillbaka och tänder lasern igen. Om 
avståndsmätningen gick felfritt extraheras avståndsdata och läggs in på sin plats i arrayen för 
utskrift. 

Efter att en avståndsmätning har utförts genereras ett löpnummer för mätningen som skrivs in 
först i arrayen för utskrift. Och efter detta utförs en vinkelmätning. Vinkelangivelsen 
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Mjukvara

kontrolleras så att den är giltig genom att statusbitar som vinkelgivaren skickar med 
vinkelangivelsen testas. Om det inte är en giltig vinkel skrivs 444,44 ut som vinkel vilket 
visar att vinkelangivelsen är felaktig och måste göras om. Om vinkelangivelsen är giltig 
redigeras vinkeldata och läggs in i arrayen för utskrift. När all data är redigerad till ascii 
tecken och inlagd i arrayen så skrivs arrrayen ut via Blåtandsmodulen till PC. Flödesschema 
över förlopp vid avståndsmätning visas i figur 11 nedan.

 

Figur 11. Flödesschema över förlopp vid avståndsmätning.
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7 Utvärdering av prototyp

7.1 Prototyp monterad

Figur 12 nedan visar prototypen monterad. Det som syns är mätögat för avståndsmätaren som 
sitter monterad med en blå gummilist i apparatlådan. Och under denna syns vridningscentrum 
med vinkelgivaren inbyggd som kan monteras på ett stativ.

Figur 12. Prototyp monterad.

7.2 Prestanda

7.2.1 Vinkelgivare
Vinkelgivaren AS5046 utför sin uppgift väl. Upplösningen på 12-bitar ligger inom det krav på 
0,1° som ställdes på prototypen. Efter databehandling i mikrokontrollern visas 
vinkelangivelse med 0,10° i det sammanställda data som skickas till PC. Efter montering i 
prototypen har ingen ogiltig vinkel uppmätts. Ogiltig vinkel gäller i det här fallet en vinkel 
som inte uppfyller de krav på fältstyrka, stabilitet mm som vinkelgivarens interna 
kontrollenhet anger. På grund av vinkelgivarens natur krävs montering i centrum för 
rotationspunkten och det ställer vissa krav på den mekaniska konstruktionen men med den 
lösning som har valts har detta fungerat perfekt.
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7.2.2 Avståndsmätare
Avståndsmätaren Leica DistoTM Plus fungerar bra i prototypen. Praktiska tester visar att den 
inte har några problem med att mäta avstånd upp till 50m utomhus i starktsolljus med 
millimeterprecision och god repeterbarhet. Detta är dock med en speciell måltavelplatta som 
ger god reflektion. På naturliga ytor är prestandan begränsad och varierar kraftigt beroende på 
avstånd, infallsvinkel och ytstruktur. 

7.2.3 Mikrokontroller
Mikrokontrollern PIC18F258 från Microchip uppfyller de krav som ställts upp för 
kontrollenheten. Mikrokontrollern körs på 16Mhz och har gott och väl kapacitet för att styra 
och samla in data från sensorerna samt efterbehandla och skicka mätdata till PC.   

7.2.4 Mekanik
Mekaniken är stabil och vridningscentrum fungerar utmärkt. Glappet i lagret är inte uppmätt 
men förefaller vara godtagbart för uppgiften. Apparatlådans konstruktion och infästning i 
vridningscentrum ses som tillräcklig. Konstruktionen för infästning av avståndsmätaren i 
apparatlådan är enkel men medger justering av laserstrålens riktning i förhållande till 
vridningspunkten i horisontalplanet vilket är nödvändigt för kalibrering. Dock var 
justermånen i horisontalplanet för liten så lasern kan inte riktas in bättre än 0,53°.

7.3 Handhavande

7.3.1 Prototypen
Prototypen är enkel och intuitiv att handha. Det finns en av och på knapp samt en knapp som 
trycks in då en mätning skall utföras. En summer låter varje gång avståndsmätaren tar emot 
ett kommando samt en lång ton då en avståndsmätning ej kan genomföras vid till exempel 
dålig reflektion från målet. Att ställa in prototypen så den mäter i horisontalplanet är svårt 
främst på grund av att stativet som används är för okänsligt. Operatören måste vara väldigt 
försiktig och medveten om att även variationen i åtdragningsmoment på låsskruvarna kan 
förändra vinkeln. Detta är en tidsödande process och inte praktisk användbar. Vid uppmätning 
av mål inomhus finns fördelen att laserpunkten i regel går att se så att det enkelt går att 
placera måltavelplattan. Vissa typer av ytor går även att mäta utan måltavelplatta. 

Utomhus är det svårt att utföra en mätning. Största skillnaden gentemot inomhus är 
framförallt att laserpunkten är väldigt svår att upptäcka i solljus och på avstånd längre än fem 
meter i princip omöjlig att se. Måltavelplatta måste användas. Reflektionen på måltavelplattan 
syns dock väldigt tydligt. Nästa problem är inriktningen på målet. De måltavelplattor som 
finns att köpa är i formatet A4 och på längre avstånd är det väldigt svårt att vrida in 
laserstrålen så den träffar målet då punkten är nästan omöjlig att se innan den är i rätt läge.

7.3.2 PC
Prototypen och dess dataöverföring har konstrueras för att det inte skall behövas någon 
speciell PC-applikation för att använda den. Det som behövs är ett Blåtandsgränssnitt för att 
kunna ta emot signalen från prototypen. En standard USB till Blåtandsmodul fungerar bra. 
När prototypen sätts igång söker den automatiskt efter lämplig Blåtandsenhet och användaren 
får ansluta via PC. Efter detta kan valfritt program för visning eller redigering av mätdata 
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användas, exempelvis Hyperterm i Windows. På grund att data som skickas är redigerad 
enligt tidigare så syns mätnummer, vinkel och avstånd direkt på skärmen. 

För efterbehandling av data går det att antingen exportera data från ett visningsprogram till en 
textfil som sedan läses in av till exempel Matlab. Alternativt öppnas en port i Matlab och data 
skickas direkt behandlas vid ankomst. Funktioner för efterbehandling av data ingår ej i 
projektet varvid användaren får utveckla dem utefter de behov som finns. 

7.4 Komponenternas lämplighet

7.4.1 Vinkelgivare
Vinkelgivaren uppfattas som lämplig för uppgiften då den uppfyller alla krav på prestanda 
och är enkel att integrera i systemet via I2C. 

7.4.2 Avståndsmätare
Avståndsmätaren Leica DistoTM Plus är mycket lämplig för uppgiften. Den uppfyller alla krav 
på prestanda och är robust konstruerad med gjutet aluminiumchassi, bra monteringspunkter 
samt lämpliga komponenter för återkoppling. En stor fördel med denna produkt är att den är 
enkel att integrera i en konstruktion. Den är moduluppbyggd med en separat Blåtandsmodul 
som enkelt kopplas bort från avståndsmätaren och istället används för kommunikation. Data 
som avståndsmätaren manipuleras att skicka till Blåtandsmodulen följer standardmönster för 
seriekommunikation och läses enkelt in av en mikrokontroller. En nackdel med denna 
avståndsmätare är dock att den kräver en speciell typ av måltavelplatta för att fungera 
tillfredsställande. Ljust färgade partier med fin ytstruktur kan fungera ibland men för optimal 
reflektion krävs måltavelplatta.

7.4.3 Mikrokontroller
Mikrokontrollern PIC18F258 från Microchip passar bra för uppgiften. Den har god kapacitet 
och dess uppgift är inte så krävande. I princip skulle nästan vilken mikrokontroller som helst 
med 10 digitala I/Os kunnat användas för uppgiften men hårdvarustöd för I2C och UART är 
önskvärt. Denna mikrokontroller har valts dels baserat på tidigare erfarenheter av denna 
modell samt tillgång till bra programmeringsutrustning vilket gör att prototypen kunde 
konstrueras effektivt med fokus på funktion och prestanda. 

7.4.4 Mekanik
Det egenkonstruerade vridningscentrum är tillräckligt stabil för uppgiften. Montering och 
injustering av vinkelgivaren och magneten fungerar ypperligt. Överdel kan dock anses snurra 
något lätt vilket kan anses som en nackdel vid inriktning av laserstrålen på målet. Detta skulle 
kunna åtgärdas genom att trycka i lite mer trögflytande fett i lagerbanan. Justermånen i 
horisontalplanet är för liten vilket resulterar i att laserstrålen inte kan trimmas in tillräckligt 
bra. Problemet är större än att bara skriva en offset parameter i mjukvaran då pivotpunkten för 
avståndsmätaren inte är samma som vridningspunkten i horisontalplanet. Eventuellt mätfel 
vid ytor som inte är ortogonala med mätriktningen måste beaktas. Stativet som används är ett 
kamerastativ och det är inte lämpligt för uppgiften. Det är ledat i 3-axlar och dessa är inte 
tillräckligt känsliga för att användas på ett tillfredställande sätt. 
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7.4.5 Mjukvaran
Mjukvaran uppfyller de krav som ställs för att lösa uppgiften. All kod är skriven i Assembler 
och relokerbar så den kan flyttas till i stort sett vilken mikrokontroller som helst i PIC18 
familjen utan större modifieringar. Detta är ju ingen tidskritisk applikation så mjukvaran är 
inte optimerad men fyller sin funktion väl. Dock kan det ibland hända att ett styrkommando 
som skall initiera Blåtandsmodulen vid uppstart av prototypen inte utförs. Detta avhjälps 
genom at slå av och på strömmen igen. Två tydliga pip skall höras vid uppstart för att 
Blåtandsmodulen skall initieras rätt.

7.5 Montering av avståndsmätaren

7.5.1 Metod för uppmätning av vinkel
För injustering av laserstrålen vändes prototypen med locket nedåt på en rak skena med 
apparatlådans lock som referensplan. Sen uppmättes skillnaden i höjd där mätpunkten träffar 
på en ortogonal yta på tre olika avstånd utefter skenan. Felvinkel beräknades sedan från ett 
medelvärde av höjdskillnaderna med hjälp av trigonometri. Samma metod användes för att 
bestämma felvinkeln i horisontalplanet fast med apparatlådans vänstra sida som referensplan.

7.5.2 Felvärde på laserstrålens riktning
Felvärdet på laserstrålens riktning gentemot apparatlådan är efter justering +0,14° höjdled och 
+0,53° i horisontalplanet. Detta beror på att konstruktionen avståndsmätarens bakre fäste inte 
medger finare inställning i höjd samt att justermånen i horisontalplanet var för liten. 

7.6 Inverkan av monteringsfel av avståndsmätaren

På grund av att lasern ej är monterad i linje med den tänkta banan uppstår ett fel vid 
avståndsmätning. Utvärderingen avser endast att beräkna laserns felvinkels inverkan på 
längdangivelsen och bortser ifrån det faktum att målet som lasern träffat faktiskt är ett annat 
än det tänkta. Eftersom laserskannern är runtomsvängande är detta fel inte statiskt då 
infallsvinkeln till målet i realiteten blir en annan än den avsedda. Figur 13 nedan visar att a) 
när målet är i rät vinkel är storleken på felet statiskt men b) när målet är i vinkel påverkas 
storleken på felet av infallsvinkeln till målet. Se bilaga 1 för beräkning av avståndsangivelse 
(d2) för mål med vinkel.
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Figur 13. Inverkan av laserns felvinkel på mål i olika vinkel.

Beräkning av felet på avståndsangivelsen vid mål i rät vinkel:
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Beräkning av felet på avståndsangivelsen vid mål med vinkel:
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Beräkningen visar att felet på avståndsangivelsen är proportionell mot avståndet. Laserns 
vinkelfel efter montering är 0,53° vilket ger ett fel på avståndsangivelsen på 0,21mm vid ett 
mål i rät vinkel på 5m avstånd. På ett mål i 45° på samman avstånd ger monteringsvinkeln ett 
fel på 46,9mm. Figur 14 nedan visar avståndsfelet (∆d) relativt målvinkeln (v2) på ett avstånd 
på 5m.
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Figur 14. Avståndsfel vid mål i vinkel.

I grafen visas två kurvor med verklig respektive målvärde på monteringsvinkeln. Med en 
monteringsvinkel på 0,53° blir felet på avståndsangivelsen betydlig även för små 
infallsvinklar. Detta med tanke på att avståndsmätaren har en tolerans på ±1,5mm. Felet på 
avståndsangivelsen ser stabilare ut för den specificerade maxgränsen 0,10° men även här blir 
påverkan märkbar då felet är 7,3mm för en infallsvinkel på 45°. Felet är proportionellt mot 
avståndet så vid 10m blir felet på avståndsangivelsen dubbelt så stor.  
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8 Diskussion

8.1 Alternativa komponenter 

8.1.1 Vinkelgivare
AS5046 valdes på grund av dess prestanda och tillgänglighet. Någon liknade produkt har varit 
svår att lokalisera. Framförallt är det kravet på ett vinkelområde på 0-360° som begränsar 
urvalet. AS5046 har verkligen allt som krävs samt är enkel att integrera i prototypen vilket 
gör att det finns få alternativa produkter. Eventuellt skulle en enklare modell från samma 
tillverkare kunna användas men de har inte samma upplösning. 

8.1.2 Avståndsmätare
Leica DistoTM Plus är väldigt lämplig för uppgiften med avseende på prestanda och 
integrationsmöjligheter i konstruktionen. Denna modell tillverkas dock inte längre en 
alternativ enhet krävs. I Leicas sortiment har Leica DistoTM Plus ersattas med Leica DistoTM 

A6, den har annan design men samma prestanda samt Blåtandskommunikation. Huruvida 
integrationsmöjligheterna är samma går dock inte att fastställa. Ett annat alternativ skulle 
kunna vara Dimetix DLS-B15 vilken har liknade prestanda. Detta är dock endast en 
laseravståndsmätningsenhet vilket ger enklare integration men kommunikationen mellan 
prototyp och PC får lösas på annat sätt.   

8.1.3 Mikrokontroller
PIC18F258 valdes framförallt på grund av tidigare erfarenheter av denna modell. Mjukvaran 
är relokerbar så i princip kan vilken modell som helst i PIC18 serien användas utan större 
förändringar. Sett till uppgiften så finns det många alternativa mikrokontroller som kan 
användas, det handlar mycket om tycke och smak.

8.1.4 Mekanik
Vridningscentrumet konstruerades utifrån de krav som ställdes på prototypen. Lösningen 
fungerar väl och kan inte ersättas av någonting annat under de förutsättningar som råder. 
Bakre infästningen av avståndsmätaren bör dock konstrueras om för att medge bättre och 
enklare justering av laserstrålen. Bästa lösningen borde vara att konstruera ett fäste med 
någon typ av ställskruv för både x- och y-led som kan nås med apparatlådans lock monterat. 
Stativet valdes då det verkade som en bra och enkel lösning med ett stativ som gör att justera. 
Stativet går att använda på detta sätt men är undermåligt för uppgiften. Ett riktigt mätstativ 
tillsammans med en niveleringsplatta krävs för att uppnå ett fullgott resultat.

8.2 Efterbehandling av mätdata

I detta projekt har det inte ingått någon efterbehandling av mätdata men möjligheterna för 
detta är stora. Figur 15 nedan visar en inskannad mätdata från ett rum uppritat med hjälp av en 
enkel funktion skriven i Matlab. Det röda krysset visar var prototypen var placerad under 
mätningen (0,0) och skalan är i meter. Figuren visar tydligt hur data skulle kunna användas 
för att kontrollera rummets egenskaper så som väggarnas rakhet, parallellitet eller rummets 
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yta. Vid en närmare titt går det att identifiera byggelement så som dörrar, lister och 
ventilationskanaler. Rummets whiteboard på ena kortsidan går också enkelt att lokalisera. 

   

Figur 15. Inskannat rum, utvecklarens kontor.

Figuren visar även vissa begränsningar hos prototypen. Bland annat syns ett vitt fält längst 
upp till vänster och det kommer sig av att infallsvinkel för lasern mot målet blir för stor för att 
generera tillräcklig reflektion. Det betyder i sin tur att en avståndsmätning inte kan utföras vid 
detta vinkelområde. Längst ner till vänster syns vad som kunde mätas av en bokhylla. 
Bokhyllans gavlar syns tydligt men här uppstår även döda vinklar där det inte går att mäta 
avstånd.

Ingen djupare analys av de mätdata prototypen genererar har gjorts men figuren ovan visar ju 
tydligt att vanligt förekommande element enkelt kan detekteras. För att öka noggrannheten 
borde flera mätningar utföras och en filtrerings algoritm för punktmolnet användas. Önskvärt 
vore även att utveckla en algoritm som kan sammanfoga flera mätningar från till exempel 
olika positioner för att eliminera döda vinklar genom superposition. Det borde vara möjligt 
om användaren innan mätningarna definierar två fasta orienteringspunkter så att prototypens 
position kan beräknas. Med tillräcklig mätdata skulle det förslagsvis gå att identifiera räta 
linjer som sedan kan jämföras för att bestämma rummets egenskaper. 
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9 Förslag på förbättringar

9.1 Bakre infästningen av avståndsmätaren

Största problemet med prototypen är monteringen av avståndsmätaren i apparatlådan. Den 
bakre infästningspunkten erbjuder visserligen justering av monteringsvinkeln men det är svårt 
att justera med tillräckligt hög noggrannhet för att uppnå det specificerade toleransnivåerna. 
Handhavandet av denna justering är sådan att flera moment krävs för varje justering vilket 
innebär att justeringen tar tid. En alternativ lösning på detta övervägdes men övergavs för att 
ge prioritet för mjukvaruutvecklingen. 

Figur 16 nedan visar en principskiss hur en alternativ lösning skulle kunna se ut. Bakre 
infästningen till avståndsmätaren består av ett gängat M4 hål något förskjutet till vänster om 
avståndsmätarens mittlinje så kravet på fästelement mot avståndsmätaren är endast en M4x10. 
Tanken är att nuvarande infästning ersätts med en variant som innehåller en ställskruv (1) som 
gör det lätt att justera avståndsmätarens bakre infästning i sidled. En spännskruv (2) ser till att 
all låses fast efter justering och en fjäder (3) används för att alltid ha samma referenspunkt 
gentemot ställskruven.

                                       

Figur 16. Alternativ lösning på bakre infästningspunkt på avståndsmätaren, sett ovanifrån.

En sådan lösning innebär att justering i sidled kan utföras utan att manuellt behöva hålla på 
och rikta in avståndsmätaren och sedan spänna fast den. Den eliminerar denna 
osäkerhetsfaktor och om ställskruven är fingängad torde hög noggrannhet uppnås. Det hela 
bör dock konstrueras för att kunna justeras utan att behöva demontera apparatlådans lock då 
detta är ett moment som i dagsläget vill undvikas. 

9.2 Nivelleringsplatta

Stativet är en av prototypens svaga punkter. Det är ett 3-vägs kamerastativ som visserligen är 
justerbart men justeringen är för grov och svårhanterbar för att kunna utnyttjas för detta 
ändamål. Justering så att prototypens vridningspunkt ligger i horisontalplanet är väldigt 
viktigt för att uppnå ett godtagbart mätresultat. Utvärderingen av vinkelfelets inverkan på 
mätresultatet visar att detta måste kunna justeras till inom 0,1° men gärna bättre. 
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Handhavandet av denna justering bör också tas i beaktande då denna intrimning måste utföras 
inför varje ny mätserie. Detta problem löses enklast med att konstruera en så kallad 
nivelleringsplatta som i princip är två plattor med tre individuellt justerbara ställskruvar i 
mellan som gör att den övre plattan kan justeras så den ligger i horisontalplanet även om 
stativet skulle stå lite snett. Prototypens vridningscentrum monteras ovanpå 
nivelleringsplattan. Detta bör även kompletteras med en grovjusterings libell ovanpå 
prototypen samt en libell för finjustering.  

9.3 Laserscanner version II

Utifrån de erfarenheter projektet givigt upphov till skulle generation två av laserskannern se 
något annorlunda ut jämfört med nuvarande design. Först och främst skulle kravet på 0-360° 
arbetsområde arbetas om. Detta då det är svårt att konstruera en glappfri vridningspunkt, valet 
av vinkelgivare med godtagbar precision är ytterst begränsat och mervärdet av att kunna mäta 
0-360° jämfört med t.ex. ±60° bör ifrågasättas. Utöver detta sitter alla prototypens givare 
tillsammans med övrig elektronik i mäthuvudet d.v.s. prototypens rörliga del. Detta resulterar 
i relativt hög massa monterad på en vridningspunkt med ett visst glapp på en del som skall 
kunna ställas in med hög precision. Detta tillsammans med den manuella inställningen av 
aktuell mätpunkt ger en viss osäkerhetsfaktor. För att minimera denna faktor har en ett förslag 
på alternativ konstruktionslösning arbetats fram. Figur 17 nedan visar hur Laserscanner 
version II skulle kunna se ut.
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Figur 17. Laserscanner version II, vy från sida.

Laserscanner version II består av avståndsmätare (1) monterad lodrätt med justerbar bakre 
infästning (2). Ovanför denna sitter en spegel (3) i 45° monterad på ett servo (4). Värt att 
notera är dock att i instruktionsboken för avståndsmätaren står det att lasern inte skall skjutas i 
speglar men praktiska tester visar att det fungerar utmärkt. Allt detta monteras sedan i en 
stabil ram och sätts fast ovanpå nivelleringsplattan (5). Denna lösning ger väldigt liten 
rörligmassa vilket gör att vridningspunkten kan dimensioneras efter detta och glappet kan 
minimeras. Ett servo ger också betydligt bättre kontroll över mätpunktens position och kan 
enkelt styras med mjukvara. Kritiska punkter är liksom tidigare infästning av avståndsmätaren 
samt montering av spegeln men det går att lösa med en ställskruv enligt tidigare förslag. 
Elektroniken monteras i en separat elektroniklåda under nivelleringsplattan.

35

2

5

Mål
4

3

1



Referenser

Referenser

[1] Andrew J. Baker 

Performance enhancement of intensity-modulated laser rangefinders on natural surfaces, 
International society for optical engineering, 1999

[2] Datasheet AS5046 (2009). Austrian Microsystems.

URL: http://www.austriamicrosystems.com/eng/Products/Magnetic-Encoders/Rotary-
Encoders/AS5046

Hämtad: 2009-04-01

[3] Manual Leica DistoTM Plus (2004). Leica Geosystems.

URL: http://www.leica-geosystems.com/cpd/en/lgs_6598.htm?cid=3966

Hämtad 2009-04-02

[4] Datasheet PIC18F258 (2006). Microchip.

URL: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41159e.pdf

Hämtad 2009-04-02

[5] Datasheet LD1117xx33 (2009). ST Microelectronics.

URL: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/2572/ld1117xx33.pdf

Hämtad 2009-04-02

[6] Datasheet MAX232 (2006). Maxim Integrated Products.

URL: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX220-MAX249.pdf

Hämtad 2009-04-02

36



Appendix A. Inverkan av vinkelfel vid montering

Appendix A. Inverkan av vinkelfel vid montering 
För att utvärdera avståndsfelet som uppstår på grund av vinkelfel vid montering av 
avståndsmätaren skapas en formel för avståndsfelet beroende av vinkelfel samt målets vinkel 
gentemot den tänkta avståndsmätningen. Figur 18 nedan visar hur formeln för avståndsfelet 
beräknas med hjälp av två rätvinkliga trianglar med gemensam höjd (y1). 

                                                          
Figur 18. Beräkning av felvinkelets inverkan på mål i godtycklig vinkel

Vinkeln v1 är det kända vinkelfelet vid montering och avståndet d1 är det reella avståndet 
som skall mätas upp. Vinkel v2 är målets vinkel i förhållande till den tänkta 
avståndsmätningen och denna kommer att variera beroende på infallsvinkeln av lasern när 
lasern till exempel sveps över en vägg. Beräkning av uppmätt avstånd d2(v1, v2) som 
funktion av vinkel v1 och v2 sker med trigonometri enligt nedan.

Beräkning av uppmätt avstånd (d2):

212 xxd +=

Beräkning av gemensam höjd (y1) som funktion av reellt avstånd (d1) och vinkelfel (v1):

1
1)1sin(

d
yv =

 ger:
)1sin(11 vdy =
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Appendix A. Inverkan av vinkelfel vid montering

Beräkning av längd (x1) som funktion av reellt avstånd (d1) och vinkelfel (v1):

1
1)1cos(

d
xv =

 ger:
)1cos(11 vdx =

Beräkning av längd (x2) som funktion av vinkelfel (v1) och målvinkel (v2):
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yv =  där 123 vvv −=  och )1sin(11 vdy =  ger:
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Felet på avståndsangivelsen (Δd) är skillnaden mellan uppmätt avstånd (d1) och reelltavstånd 
(d1).

Beräkning av felet på avståndsangivelsen (Δd):
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