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Abstract 
 
The department of Measurement technology at SP, the Swedish testing and research 
institute, uses a photoelectrical microscope for calibration of object micrometers. SP wish 
to replace this system with another, based on digital microscopy. 
 A market survey has revealed information regarding resolution and field of 
view for different systems. The thesis includes a comparison between industrial and 
ordinary digital cameras. There is a discussion on optical and mechanical errors and what 
to do in order to minimize these. The result is a proposal for a possible system. 
 For software evaluation, the system was realized with a digital microscope, 
Intel Play QX3. The microscope was attached to a positioning table. The table has a 
software interface which enabled automation of the measurement procedure. The 
resolution of the system is 9,5 �m / pixel which makes it possible to determine line 
centers within �4,75 �m and the width of the lines within �9,5 �m. There is a first order 
of standard deviation of approximately �4 �m for the end result. 
  
Key words: Automatic line detection, digital microscopy 
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Sammanfattning 
 
Avdelningen för mätteknik på SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, använder 
sig av ett fotoelektriskt mikroskop för kalibrering av objektmikrometrar. SP har uttryckt 
en önskan om att ersätta detta system med ett nytt, baserat på digital mikroskopi. 
 I en marknadsundersökning har variabler som upplösning och synfält tagits 
fram för olika system. Rapporten innehåller en jämförelse mellan industri- och 
konsumentkameror. Den diskuterar optiska och mekaniska fel som kan uppstå och vad 
man bör tänka på för att minimera dessa. Resultatet från marknadsundersökningen får ses 
som ett förslag till möjligt system. 
  För att utvärdera mjukvaran har systemet realiserats med ett digitalt 
mikroskop, Intel Play QX3. Mikroskopets fästes i ett motoriserat positioneringsbord. 
Bordet har ett mjukvarugränssnitt vilket medförde att mätprocessen kunde automatiseras. 
Upplösningen hos systemet är 9,5 �m/pixel. Linjernas centrum kan därmed bestämmas  
med en mätosäkerhet av �4,75 �m. Motsvarande värde för linjebredden är �9,5 �m. 
Standardavvikelsen för slutreslutatet uppskattas till �4 �m på en meter.  
   
Nyckelord: Automatisk skalstrecksdetektering, digital mikroskopi 
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1 Inledning 
 

1.1 Uppgift 
 
Examensarbetet syftar till att finna lämplig utrustning och lämpliga metoder för att 
automatisera detekteringen av olika typer av skalstreck. Med skalstreck menas 
exempelvis den gradering som återfinns på vanliga kontorslinjaler. Skalor tillverkas i en 
mängd olika storlekar. De som är aktuella i examensarbetet  har streck med en bredd 
mellan 2 �m och 100 �m. Deras kanter är av skiftande kvalitet. Intressanta parametrar är 
position för streckens centrumlinje, tyngdpunkt och kanter. Arbetet består i att studera 
möjliga lösningar samt att utvärdera marknaden genom att undersöka vilka prestanda 
befintliga system har. Därefter skall ett förslag på en fungerande lösning presenteras. 
Grundat på detta ska sedan lösningen konstrueras, eller införskaffas och därefter testas.  
Arbetets andra del består av att utforma en mjukvara till det aktuella systemet. Mjukvaran 
är tänkt att kombinera indata från en laser med den information som finns i en bild av ett 
skalstreck för att bestämma dess position. Den ska automatiskt beräkna efterfrågade 
parametrar och ta hänsyn till ojämna skalstreck. Om tid finns skall mätutrustningen 
automatiseras. Arbetet innefattar optik, bildbehandling, programmering, elektronik, 
styrning och kontroll. 
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1.2 Bakgrund 
 
SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut ägs av den svenska staten genom 
Näringsdepartementet. Med en omsättning på 540 Mkr och med ca 630 medarbetare är 
det ett av Sveriges största forskningsinstitut. SP bedriver forskning tillsammans med 
universitet, högskolor, andra institut och internationella partners. Utöver forskning utför 
SP uppdrag för ca 6 000 – 7 000 kunder per år. Man utför tekniska undersökningar och 
beräkningar, mäter och kalibrerar instrument, provar och kvalitetssäkrar produkter och 
utfärdar certifikat. SP ansvarar bl.a. för Fröken Ur och de upprätthåller även den svenska 
Riksmetern. Förutom forsknings- och kundrelaterade arbetsområden förmedlar SP sina 
kunskaper genom publikationer och seminarier. De är delaktiga i utformningen av nya 
regler och standarder, både i Sverige och inom EU. Företaget har kunskaper inom över 30 
teknikområden. Det är uppdelat i åtta större tekniska enheter varav Mätteknik är en.  
 Mättekniks ansvarsområden innefattar elektricitet och tid, elkraft, massa, 
kraft och tryck, optik och geometri samt flöde/volym och temperatur. Enheten använder 
sig av avancerade tekniker såsom kvantfysik och laserteknik vid kalibrering, provning 
och utvärdering av mätobjekt och referenser. Intressanta projekt med rymdanknytning 
bedrivs genom samarbete med bl.a. Onsala Rymdobservatorium. Man deltar i 
utvecklingen av precisionsnavigering i realtid på centimeternivå med hjälp av 
bärvågsmätningar på GPS- och GLONASS-satelliternas signaler. Det pågår även projekt 
med GPS för att mäta rörelser i jordskorpan på millimeternivå (J-O Johansson 2004). 
 För att nå en lägre mätosäkerhet är laser ett bra hjälpmedel. Användandet av 
laser bygger på kända metoder. Koherent ljus från en ljuskälla passerar en stråldelare. När 
de två koherenta strålarna senare träffar en gemensam yta bildar de ett interferensmönster 
om de utsatts för en skillnad i väg. Detta utnyttjas bl.a. i en Michelsoninterferometer. 
Tekniken gör det möjligt att detektera förflyttning från en definierad nollpunkt. Det går 
däremot inte att bestämma absolut position med hjälp av ett interferensmönster.  
 Mönstren består av varierande mörka och ljusa parallella band. Vid en 
avståndsändring mellan de två laserstrålarna flyttar sig banden ortogonalt mot sin 
utbredningsriktning. Genom att räkna dessa interferensband kan man sedan bestämma 
avståndsändringen. Räkningen utförs elektroniskt och presenteras digitalt. Enheten som 
tolkar interferensmönstren uppvisar en mätosäkerhet på 10-7 m på en meter, främst 
beroende på osäkerheten i brytningsindex. 
 En sådan osäkerhet är lämplig för kalibreringar av fina skalor. SP kalibrerar 
allt från verkstadsskalor upp till 3 m ner till objektmikrometrar som har en total längd av 
1 mm. Centrering av skalstrecken inför avståndsmätning görs manuellt genom att 
operatören tittar genom ett mikroskop. Detta är ett påfrestande och tidskrävande arbete. 
SP:s fotoelektriska mikroskop som använts för de mindre skalorna bör inom en snar 
framtid ersättas av ett nytt system. En alternativ metod var därför önskvärd. 
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2 Marknadsundersökning 
 
Marknaden för optiska system och digitalkameror är stor. Därför gjordes inledningsvis en 
kravspecifikation för att skapa en modell av vad som söktes och därigenom begränsa 
urvalet.  
 

2.1 Kravspecifikation  
 

� Upplösning 
Man utförde innan detta arbetes början kalibreringar av objektmikrometrar med 
hjälp av ett fotoelektriskt mikroskop. Detta skedde med standardavvikelsen  
� = 0,1 �m. Det var därför önskvärt att finna ett optiskt system med motsvarande 
prestanda. Objektmikrometrarna har en totallängd av 1–2 mm och skalstreck med 
en genomsnittlig bredd av 5 �m. Det ger en önskad upplösning på minst  
0,5 �m. För grövre verkstadsskalor, med längder upp till 3 m, kan skalstrecken 
vara bredare än 100 �m och där är det rimligt med en upplösning på ungefär 10 
�m. 

 
� Synfält (eng. Field of View) 

För att göra en riktig bedömning av strecken, som ofta kan ha ojämna kanter och 
defekter, krävs en stor yta för utvärdering. Vid mätning av de mindre 
objektmikrometrarna bör man kunna se 0,3 mm av skalstreckens höjd för att ett 
bra medelvärde av streckets kant skall kunna beräknas. För de större skalorna är 
en bredd på 3 mm önskvärd, dels för orientering men även av samma skäl som 
ovan. Ett stort synfält ger bättre överblick vilket underlättar orientering av 
instrumentet, men det ställer samtidigt högre krav på sensorn. 

 
� Skärpedjup 

Skärpedjupet påverkar kalibreringen av det optiska systemet. Ett kort skärpedjup 
är bra. Synfältet ändras med objektavstånd så om skärpedjupet är kort kan en 
bättre kalibrering av synfältet göras. Skärpedjupet används främst för att få en bra 
uppriktning av instrumentet i höjdled. 

 
� Förhandsgranskning 

Man ville undvika användandet av ett okular vid positionering av systemet. Det 
är tröttsamt och tidsödande. Ett önskemål var att systemet skulle bestå av ett 
enkelt användargränssnitt med möjlighet till förhandsgranskning via en monitor. 
Möjligheterna till förhandsgranskning skulle kunna utnyttjas för en inledande 
positionering av instrumentet i förhållande till mätobjektet. Tanken var att stora 
delar av mätprocessen sedan skulle kunna automatiseras. Under en mätsekvens 
skulle förhandsgranskningen vara ett bra hjälpmedel för övervakning av 
mätprocessen. 

 
� Bildfrekvens 

För dataöverföring från kamera till dator bör man skilja på bildströmmen som 
ligger till grund för förhandsgranskningen och de bilder som tas för mätningar. 
För att förhandsgranskningen skulle bli behaglig gjordes en uppskattning för 
minimalt antal bilder per sekund. Frekvensen bör överstiga 15 bilder per sekund. 
För själva kalibreringsbilden saknar bildfrekvensen betydelse eftersom systemet 
utför mätningen stillastående. 
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� Rörelseoskärpa 
Det optiska systemets (mikroskopets) totala längd fick inte överstiga 30 cm för 
att minimera mekanisk påfrestning. Ett längre system utsätts för högre 
påfrestning vid upprepade accelerationer och retardationer. Dessa krafter kan i sin 
tur leda till att systemet blir instabilt. Följden blir att systemet uppvisar en ökad 
mätosäkerhet genom exempelvis sinusfel och sämre fokusering. 

 
� Möjlighet att utnyttja systemet i andra sammanhang 

På SP utförs inte bara kalibrering av skalstreck. Det fanns även önskemål om att 
använda systemen inom olika tillämpningar för laser. Fotografering och 
utvärdering av interferensmönster från passbitar är ett exempel. 
Interferensmönstren skiftar både i intensitet och i färg, så med tanke på detta 
skulle en färgkamera vara den bästa lösningen.  

 
� Begränsad budget 

Budgeten var begränsad. Den varierade dock beroende på vilket system vi 
beslutade oss för att realisera. En större budget var nödvändig och också tillåten 
om vi koncentrerade oss på de mindre skalorna. Här låg även den största vinsten. 
Det fotoelektriska mikroskop som användes tidigare var på väg att tas ur bruk och 
med det nya systemet skulle mätningarna ändå kunna fortgå. 
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2.2 Teoretiska förberedelser 
 
SP:s krav på upplösning kunde även uttryckas som ett villkor för den numeriska 
aperturen, se ekvation (1), hos det optiska systemet. Det främsta önskemålet var att 
systemet skulle klara av objektmikrometrar, därför prioriterades system med en 
upplösning på minst 0,5 �m. Det är inom våglängdsområdet för synligt ljus. Det som 
begränsar optiska systems upplösningsförmåga är framförallt den numeriska aperturen. 
Med hög numerisk apertur följer oftast en kortare fokallängd hos objektiven och därmed 
också möjlighet till högre förstoring. Detta är bra för upplösningen men det begränsar 
samtidigt synfältet. Uppgiften blir att matcha upplösning mot synfält för att erhålla 
optimala förhållanden.  
 
2.2.1 Numerisk apertur 
 
Den numeriska aperturen, N.A., beskriver objektivets förmåga att samla in ljus (Pedrotti 
& Pedrotti 1993). Den denifineras som produkten av det omgivande mediets 
brytningsindex, n, och sinus för den vinkel �� där total reflektion uppträder; 
 
 )sin(.. ��� nAN    (1) 
 
Sambandet illustreras i Figur 1. Total reflektion innebär att allt ljus, oavsett polarisation,  
reflekteras mot linsens yta. Den här situationen uppstår i det flesta fall vid större vinklar 
än Brewstervinkeln. Reflektionen orsakas av en skillnad i brytningsindex mellan lins och 
omgivande medium.  
 

 

Omgivande medium 

���

no 
Total reflektion 

Lins 
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�2 

nl 

nl  > no 

a1 > a2 

 
Figur 1. Illustration av den numeriska aperturen. 

 
För att öka den numeriska aperturen brukar andra medier än luft (n = 1,0) användas. I 
SP:s fall var detta otänkbart eftersom systemet var tänkt att automatiseras. Användning av 
exempelvis immersionsolja skulle kräva ett alltför kort arbetsavstånd. Vid förflyttning av 
instrumentet finns det då risk för att objektivet skulle skadas om objektet är felplacerat. 
Maximalt kan den numeriska aperturen anta värdet 1 utan immersionsolja. Det är dock 
inte praktiskt möjligt att uppnå ett värde över 0,95 (Davidson et al. 2004). Den numeriska 
aperturen är proportionell mot upplösningen. En annan intressant detalj är att dess kvadrat 
är omvänt proportionell mot skärpedjupet. Det är viktigt i mättekniska system. Mindre 
skärpedjup, vilket i flera andra fall kan vara besvärande, är här en tillgång för att 
minimera kalibreringsfel, se avsnitt 2.2.3.   
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2.2.2 Rayleighkriteriet 
 
Anledningen till att en hög numerisk apertur eftersträvas kan förklaras av 
Rayleighkriteriet. För att två punktobjekt ska gå att särskilja med ett mikroskop krävs att 
de har ett inbördes avstånd d > r där; 
 

 
).(.).(.
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kondANobjAN
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där 
 betecknar ljusets våglängd och N.A. står för objektivets och kondensatorns 
numeriska aperturer (Davidson et al. 2004). Kondensatorn är en lins som är placerad 
under objektet. Den bryter det infallande parallella strålknippet för att matcha objektivets 
numeriska apertur. En matchning av de numeriska aperturerna optimerar systemets 
upplösningsförmåga över det totala synfältet. Om de numeriska aperturerna matchas kan 
ekvation (2) skrivas  
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Objektmikrometrarna tillverkas ofta i glas, men även andra material kan förekomma. Det 
betyder att belysning med hjälp av transmitterat ljus inte kan användas till alla objekt. 
Transmitterat ljus utsätts även för diffraktion längs skarpa kanter som exempelvis 
skalstreck vilket gör att fokusering kan försvåras. Det var därför nödvändigt att undersöka 
möjligheterna att använda reflekterat ljus. Då objektavståndet för starkt förstorande 
objektiv ofta är litet ansågs det fördelaktigt att använda koaxial belysning. Mycket av det 
infallande ljuset från en icke koaxial belysning skulle gå förlorat. Vi antog att 
Rayleighkriteriet för ett objektiv med koaxial belysning representeras bäst av ekvation 
(3). Antagandet grundade sig på lagen för reflektion mot en plan yta, som säger att 
reflektionsvinkeln är lika stor som infallsvinkeln; 
 
 ri �� � .    (4) 
 
Med stöd av teorin och baserat på kravspecifikationen kunde ett ytterligare krav ställas. 
Ekvation (3) för Rayleighkriteriet ger tillsammans med kravet på minsta upplösning att; 
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Detta antagande bygger på att sensorer hos digitalkameror ofta har hög kvanteffektivitet 
inom våglängder runt 500 nm. 
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2.2.3 Förstoring 
 
Förstoringen hos det optiska systemet är tillsammans med pixelstorleken och numeriska 
aperturen avgörande för vilken upplösning som kan uppnås. Man skiljer på 
primärförstoring, PMAG, och systemets totala förstoring (Edmund Optics Ltd 2004). Den 
primära förstoringen är beroende av det optiska systemets konstruktion. Systemets totala 
förstoring beräknas från förhållandet mellan objekt och slutlig bild och är inte intressant 
för våra beräkningar. Den är bland annat beroende av sensorns pixelantal, monitorns 
upplösning och storlek och kan därför vara flera hundra gånger större än objektets 
konjugat. Den här nomenklaturen missbrukas friskt av mikroskoptillverkare för att höja 
intresset för deras produkter. 
 Antag att det optiska systemet representeras av en enkel lins. Systemet kan 
då beskrivas av linsmakarens ekvation, (Pedrotti & Pedrotti 1993);  
 

 ��
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där f  står för fokallängd, n1 och n2 representerar det omgivande mediets och linsens 
brytningsindex. R1 och R2 betecknar linsens krökningsradier. Pedrotti och Pedrotti visar i 
kapitel 3-9 att om det omgivande mediet är luft (n1=1) och linsens tjocklek är försumbar i 
förhållande till dess krökningsradier kan ekvation (6) förenklas. Det resulterar i 
ekvationen för en tunn konvex lins,  
 

 
oi ssf

111
	�    (7) 

 
där si betecknar bildavstånd och so motsvarar objektavstånd. Detta samband bör uppfyllas 
för att systemet skall avbilda objektet skarpt. Strålgången för en sådan lins illustreras i 
Figur 2. 
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Figur 2. Strålgång för dubbelkonvex lins. 

 
Här ser man att den primära magnituden kan uttryckas på två sätt. Likformighet ger;  
 

 
o

i

o

i

s
s

h
h

PMAG �� .  (8) 

 
Slutsatsen blir att förhållandet mellan objekt- och bildavstånd är avgörande för systemets 
primära förstoring. För att bygga ett kompakt system bör man därför enligt ekvation (7) 
välja ett objektiv med så kort fokallängd som möjligt. 
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2.2.4 Skärpedjup 
 
Då skärpedjupet är omvänt proportionellt mot kvadraten av numeriska aperturen kan 
förstoringen anges med högre noggrannhet för högre numerisk apertur. Det betyder att 
systemet bör tappa fokus relativt snabbt om inte ekvation (7) uppfylls. Skärpedjupet 
beskrivs av 
 

 
2224
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där A = f/D motsvarar den relativa aperturen eller f-nummer som den också kallas.  
d anger minsta godtagbara bildpunktsstorlek, se Figur 3. 
 

 
Figur 3. Skärpedjup 

 
Ekvation (9) visar att skärpedjupet minskar för större aperturer, kortare fokallängder och 
kortare bildavstånd. 
   
2.2.5 Vinjettering 
 
Det optiska systemet fick i vårt fall inte ge upphov till en bild med ojämn belysning. Det 
var särskilt viktigt eftersom linjedetekteringen då kunde bli svårare att implementera. 
Fenomenet vinjettering kännetecknas av att intensiteten i bilden försvagas gradvis eller 
kraftigt i kanterna. Delar av det reflekterade ljuset från objekt som befinner sig i utkanten 
av synfältet utsätts för störningar längs vägen mot bildplanet. (Nicodemus et al. 1979) Det 
är ett fenomen som i princip är oundvikligt men effekterna kan begränsas.  Man skiljer på 
optisk, naturlig och mekanisk vinjettering (van Walree, 2004).   
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2.2.5.1 Optisk vinjettering 
 
Alla objektiv har en utsträckning längs den optiska axeln. Det gör att bländaröppningen 
kan skymmas av objektivet vid vissa vinklar. Fenomenet kallas optisk vinjettering,  
Figur 4.  
 

 a) b) c) d) 

 
Figur 4. Objektiv med två olika bländaröppningar betraktade 0 resp. 45���� från optiska axeln. 

 
I Figur 4a syns bländaröppningen som en vit cirkel. När objektivet vridits 45 grader, 
Figur 4b, skyms öppningen delvis av de främre delarna av objektivet. Enligt Van Walree 
och Nicodemus kan effekten motverkas med en mindre bländaröppning, se Figur 4c och 
4d.    
 
2.2.5.2 Naturlig vinjettering 
 
Naturlig vinjettering är svårare att avhjälpa på ett enkelt sätt. Den uppstår mellan 
objektivets ExP och sensorn. ExP är en bild av den kontrollerande aperturen, i det ideala 
fallet bländaren, som skapats av optiken bakom den, se Pedrotti & Pedrotti 1993, s 112. 
Det typiska kännetecknet är att intensiteten i bilden avtar med en faktor cos4(�� där ��är 
vinkeln mellan strålgången hos det ljus som träffar sensorn och den optiska axeln. Denna 
faktor består av tre olika komponenter. 
 Det första bidraget kan härledas med hjälp av exemplet i avsnitt 2.2.5.1. 
Bländaren kan där uppfattas som smalare när objektivet betraktas från sidan, jämför Figur 
4c och d. Detsamma gäller för ExP om den betraktas från kanten av sensorn. Denna effekt 
motsvaras av en radiell minskning i intensitet med en faktor cos(�). Samma effekt uppstår 
vid sensorn. Ljus som infaller med en vinkel �� från optiska axeln uppfattas ha en 
intensitet per area som är lägre än ortogonalt infallande ljus. Denna skillnad kan 
geometriskt visas bidra med ytterligare en faktor cos(�). Slutligen blir vägen längre för 
den stråle som avviker med en vinkel ��från den optiska axeln än för den som träffar 
sensorn ortogonalt. En punktkällas, i detta fall ExPs, ljusintensitet avtar med kvadraten av 
avståndet. Denna komponent bidrar således med cos2(�). (Pedrotti & Pedrotti 1993, s 10-
13) För fotomikroskopi är det mycket viktigt att tänka på kamerans dimensioner så att 
den matchas mot systemets ExP. 
 
2.2.5.3 Mekanisk vinjettering 
 
Den sista typen av vinjettering uppkommer i felaktigt dimensionerade system. Den syns 
tydligt i den slutliga bilden då den omsluts av skarpa svarta kanter. Orsaken är att 
systemets linser avbildar föremål som befinner sig på objektsidan. Det är vanligt när 
påbyggnadslinser och filter används tillsammans med vidvinkelobjektiv inom vanlig 
fotografering.  
 



 
 
 
 
 

 20

2.2.6 Sensortyper 
 
Vid val av kamera för mättekniska applikationer har sensorn tidigare varit avgörande. 
Valet har stått mellan CCD eller CMOS. Fördelen med den senare är att den är enklare 
och billigare att tillverka. Den har också inbyggd logik vilket gör att man kan adressera 
enskilda pixlar. På detta sätt kan primitiv bildbehandling utföras redan på chipet. 
Digitalkameror med CMOS-sensorer kan därför göras mindre än kameror bestyckade 
med en CCD. Separat hårdvara för klockning och signalbehandling behövs inte. 
Nackdelen med CMOS-sensorer är att de oftast har högre mörkerström än CCD:er. Det 
beror på att det kisel som används vid tillverkningen av CMOS är starkare dopat (Holst 
1998). Sensorer med lågt SNR är inte lämpliga för ljussvaga miljöer. Utvecklingen av 
CMOS-sensorer har dock nått så långt att skillnaden numera är liten jämfört med CCD:er. 
 Att jämföra svartvita och filterbelagda sensorer är lättare ur 
bildbehandlingssynpunkt. De direkta fördelarna med en svartvit sensor är att bilderna inte 
undergår någon färginterpolering. De vanligaste sensorerna i färgkameror har ett 
mosaikfilter av Bayerstruktur, Figur 5, döpt efter Bryce E. Bayer på Eastman Kodac som 
tog patent på sitt filter 1976. (Holst 1998) Bayerstrukturen bygger på att varje pixel är 
belagd med ett passbandsfilter för våglängder i rött (R), grönt (G), och blått (B).  
 
 

 
Figur 5.  Bayerstruktur 

 
Strukturen har dubbelt så många gröna som blå och röda pixlar. Det gör att den utnyttjar 
det mänskliga ögats känslighet. Innan bilden presenteras på en skärm kompenserar 
mjukvaran för den färginformation som saknas i omkringliggande pixlar. Detta sker oftast 
genom enkel interpolation baserat på närmaste grannar. För att uppnå en bättre bild kan 
även bilinjär eller kubisk interpolation användas. 
 Passbandsfilter har flera användningsområden, exempelvis inom 
spektroskopi. Den information som kan hämtas från en sensor belagd med ett typiskt 
Bayerfilter har mindre vetenskapligt värde. Här är passbanden breda för att inte göra 
sensorn okänslig och därmed blir det svårt att detektera ämnesspecifika drag. Det 
huvudsakliga syftet med ett mosaikfilter är att kunna återge färgbilder som är vackra och 
lättolkade för det mänskliga ögat. Interpolationen försämrar sensorns upplösning. 
Eftersom pixlarna är belagda med bandpassfilter sänks sensorns signal/brusförhållande. 
Dessutom påverkas kontrasten negativt. (Edmund Optics Ltd. 2004)  
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2.2.7 Nyquistteoremet 
 
En samplingsfrekvens av halva periodtiden sägs ge en korrekt avbildning av en 
endimensionell signal. Detta gäller även för signalanalys i två spatiala dimensioner och är 
därför intressant för sensorberäkningar hos digitalkameror. Att basera sina antaganden på 
Nyquistteoremet i den spatiala domänen är dock omdiskuterat. Särskilt för punktobjekt 
kan det vara nödvändigt att sampla tätare än halva periodtiden för att kunna återge en 
korrekt bild (Scott et al. 2004). Scott anser t.ex. att man bör sampla minst 3 ggr/period.  
 Att definiera begreppet upplösning är egentligen det största problemet. När 
det handlar om att detektera skalstreck blir utgångsläget nämligen ett annat. Här är 
intensitetens variationer över skalstreckets bredd av betydligt lägre frekvens än 
samplingsfrekvensen. Det är istället intressant att undersöka hur kanterna avbildas. Ideala 
kanter saknar bredd. Därför beskrivs kanterna av minst två pixelkolumner där den ena 
kolumnen är ljusare än den andra. Antag att vi har ett idealfall där kanten mellan en svart 
och en vit yta avbildas korrekt av kolumnerna C och D, Figur 6, längst till vänster.  
 

 

 
Figur 6.  Kantdetektering 

 
Om sensorn sedan flyttas så att kanten hamnar i kolumn C eller D återges det i den 
slutliga bilden av en gråton. I generella kantdetekteringsalgoritmer definieras kanten som 
den position där absolutbeloppet av intensitetsskillnaden mellan två kolumner är som 
störst. Det sker i de senare fallen antingen mellan svart och grått eller grått och vitt 
område beroende på intensiteten hos de gråa pixlarna. En kants position kan därmed 
detekteras med en osäkerhet av �halva pixelbredden. Om linjens centrum definieras som 
medelvärdet av två kanter blir osäkerheten för centrum densamma. Bredden hos en linje 
får däremot anges med osäkerheten �pixelbredden. Det är möjligt att man utifrån 
intensiteten i det grå bandet skulle kunna ange positionen för streckets kant mer exakt. 
Det känns intuitivt så i idealfallet men i verkligheten är skalstreckens kanter ojämna och 
resultatet av medelvärdet skulle troligen inte påverkas så mycket. 
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2.3 System 
 
Det fanns fyra huvudspår att arbeta efter, Figur 7. Valet av kamera stod mellan en 
industrikamera eller en konsumentkamera. Runt dessa kameror skulle ett optiskt system 
konstrueras om det inte redan fanns tillgängligt på marknaden. 
 

 
Figur 7.  Från vänster: Industrikamera och konsumentkamera med färdigt system, 

industrikamera och konsumentkamera med egenproducerat system. 

 
2.3.1 Kameror 
 
Varför valde vi då inte direkt en svartvit industrikamera när den enligt avsnitt 2.2.6 har 
bättre upplösning och högre SNR? Priset är förstås en faktor men färginformationen var 
också önskvärd. I SP:s övriga forskning pågår försök med tolkning av polykroma 
interferensmönster. Att kunna använda samma kamera till sådana mätningar sågs som en 
stor fördel. Konsumentkamerorna har vanligtvis större sensorer än de industriella vilket 
var ytterligare en anledning till att undersöka dem. Vi antog att ett bredare synfält skulle 
kunna erhållas med dessa kameror.  
 
2.3.1.1 Kommunikation 
 
Möjligheterna till extern styrning av kameran begränsade utbudet av konsumentkameror. 
De flesta tillverkare lämnar begränsat med information om sina produkters mjukvara. 
Canon har däremot utvecklat ett koncept där de distribuerar ett utvecklingspaket för bl.a. 
Visual Basic 6.0 gratis. Tanken är att utvecklandet av ny mjukvara skall stärka Canons 
position som en av de ledande kameratillverkarna på marknaden. Det gjorde att 
koncentrationen riktades mot Canons kameror, främst mot de semiprofessionella 
modellerna. För styrning av industrikameror finns några olika alternativ. De flesta 
tillverkare erbjuder ofta unika utvecklingspaket till sina produkter. Många är även 
anpassade för att kommunicera med mjukvara via protokollen TWAIN, DirectShow� 
eller QuickTime�. 
 Arbetet med TWAIN började redan 1992. Ledande företag upptäckte att det 
fanns ett behov av ett gemensamt protokoll för kommunikation mellan mjukvara och 
externa datakällor (TWAIN Working Group, 2004). DirectShow� är en del av 
Microsofts DirectX-paket och följer därför med Win98, 2000 och XP. Genom att skapa så 
kallade filter kan funktioner i industrikamerornas utvecklingspaket ersättas direkt i Visual 
C++. QuickTime� är Apples kraftfulla multimediapaket som förutom de funktioner som 
den vardagliga användaren kommer i kontakt med även behärskar fjärrstyrning och 
fotografering med kompatibla kameror. Utvecklingen har dock varit mest inriktad på 
Macintosh vilket gör att visa drivrutiner för Windows tycks saknas. 
 Ett fjärde alternativ som lämpar sig bra för exempelvis webbkameror är att 
använda sig av Video for Windows, eller VfW. Det är precis som DirectShow� ett 
gränssnitt mellan hård- och mjukvara. En av Windows API:er (Application Program 
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Interface), Avicap32.dll, innehåller funktioner för att fånga strömmande bilder via VfW.  
Genom att referera till den i VB6.0 kan dessa funktioner enkelt utnyttjas. 
 
2.3.1.2 Format 
 
Canons utvecklingspaket innehåller förutom funktioner för styrning och kontroll även 
möjligheter att behandla det egna råformatet .crw. Bilderna lagras i ett råformat innan de 
konverteras till .jpg/.bmp. Om detta format konverteras utan hänsyn till kamerans 
färgfilterinformation framträder ett rutmönster i bilden. Mönstret tyder på att den ännu 
inte genomgått någon interpolation. Vår tanke var att nyttja råformatet för att inte förlora 
någon information. För att kompensera för rutmönstret fanns tanken att normalisera 
bilden genom att dividera den med en bild av en ljus homogen yta, sk ”flat field”. För de 
svartvita industrikamerorna tycks .tiff-formatet vara standard. Här erbjuds inte funktioner 
för att behandla rådata eftersom informationen lagras oförstörd direkt i .tiff-filerna. Det 
underlättar inte utveckling i VB6.0 eftersom miljön bara stödjer filformaten .bmp, .gif 
och .jpg (Gonzalez och Woods, 2002). 
 
2.3.1.3 Kamerornas dimensioner 
 
Rent designmässigt har konsumentkamerorna dessvärre vissa brister när de ska användas 
inom mikroskopi. Det största hindret är avsaknaden av fäste mellan kamera och 
mikroskop. Eftersom kamerorna är tänkta att fungera på traditionellt vis krävs en adapter 
för att fästa dem vid extern optik. Denna adapter tycks i de flesta fall vara just ett fäste för 
kameran och korrigerar inte för kameraobjektivets större diameter. Det orsakar mekanisk 
vinjettering, avsnitt 2.2.5.3. Att försöka korrigera för detta med hjälp av ytterligare linser 
ansågs vara ett dåligt alternativ eftersom det troligen skulle förvränga bilden. En 
möjlighet är att ta bort optiken men då kvarstår fortfarande problem med naturlig 
vinjettering, avsnitt 2.2.5.2, på grund av sensorstorleken. Att ta bort optiken ansågs 
riskfyllt på kameror ur Canons PowerShot G-serie eftersom de har fastmonterade 
objektiv. Riskerna att skada slutare och bländare är stora och arbetet skulle garanterat 
tagit mycket tid i anspråk.  
 Canon RCC, Mölndal, föreslog istället att vi skulle använda de finare EOS-
modellerna med löstagbara objektiv. Nackdelen med dessa kameror är att de är byggda 
kring samma teknik som de analoga EOS-modellerna. Det betyder att kamerakroppen är 
av spegelreflextyp vilket innebär att sensorn skyms av en spegel mellan exponeringarna. 
För att behålla möjligheten till förhandsgranskning skulle en enkel webbkamera i det 
fallet kunna monteras i den optiska sökaren. 
 Industrikameror å andra sidan, tillverkas ofta med en standardiserad C-gänga 
som är kompatibel med de flesta mikroskop. På grund av sensorernas mindre storlek 
utsätts de inte för vinjettering i samma utsträckning. De mindre sensorerna bidrar dock till 
ett smalare synfält och det ställs högre krav på kvaliteten, framför allt pixeltätheten, hos 
sensorn för att nå samma synfält som för större sensorer. Hur stor vinjetteringens 
påverkan skulle bli för en mätning med större sensorer är omöjligt att säga. Mjukvaran 
utför endast en mätning av det streck som befinner sig närmast centrum av bilden så 
förmodligen skulle vinjetteringen inte påverka resultatet. 
 
2.3.1.4 Sensorernas dimensioner 
 
Industrikamerornas sensordimensioner bygger på terminologi som härstammar från 
videconrörens tid. (Schneider Optics, 2004) Dessa rör användes i de tidiga 
videokamerorna som en motsvarighet till dagens sensorer. Rören hade en ljuskänslig yta i 
ena änden. Till skillnad från idag lagrades inte de inkommande fotonernas energi i 
bildelement. Istället ändrades ytans resistans vid kollisionsområdet. En elektronstråle 
kunde sedan riktas mot ytans baksida. Den resulterande strömmen gav sedan en 
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indikation på hur många fotoner som träffat ytan på respektive position. Med hjälp av 
denna information skapades därefter en bild. (Davidson et al. 2004) Rörens diameter var 
bredare än diagonalen för den ljuskänsliga ytan. Den angivna sensorstorleken syftade 
ändå på rörens yttre diameter vilket medförde att värdet blev något större. För dagens 
sensorer används fortfarande den gamla måttsättningen. En översättning av de vanligaste 
dimensionerna ses i Tabell 1. 

 
Videconrör Sensordimensioner 

 
Typ Rördiameter (mm) Diagonal (mm) Bredd (mm) Höjd (mm) Sidoförhållande 
1/3.6“ 7.056 5.000 4.000 3.000 4:3 
1/3.2“ 7.938 5.680 4.536 3.416 4:3 
1/3“ 8.467 6.000 4.800 3.600 4:3 
1/2.7“ 9.407 6.721 5.371 4.035 4:3 
1/2.5“ 10.160 7.182 5.760 4.290 4:3 
1/2“ 12.700 8.000 6.400 4.800 4:3 
1/1.8“ 14.111 8.933 7.176 5.319 4:3 
2/3“ 16.933 11.000 8.800 6.600 4:3 
1“ 25.400 16.000 12.800 9.600 4:3 
4/3“ 33.867 22.500 18.000 13.500 4:3 
35 mm film - 43.300 36.000 24.000 3:2 

Tabell 1. Vanligt förekommande sensortyper och dess mått enligt SI-systemet 
(Vincent Bockaert, 1998-2004). 

 
Ett intressant värde för sensorerna är antalet pixlar per millimeter av sensorns bredd. Det 
ger en indikation på vilken kamera som ger bäst upplösning vid samma optiska 
förutsättningar. En sammanställning över de kameror som var aktuella i 
marknadsundersökningen gav ett intressant utslag, Figur 8. Det visade sig att de billigare 
kamerorna, dvs Canons PowerShot-modeller, A400, G6 och A95 gav de högsta kvoterna. 
Av industrikamerorna som ingick i undersökningen uppvisade PixeLINKs två modeller 
PL-A686 och PL-A661 representativa data. Att Canons IXUS-serie utelämnats ur 
undersökningen beror på att den saknar möjligheter att lagra bilder i råformat, se avsnitt 
2.3.1.2. 
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Figur 8. Antal pixlar per millimeter av sensorbredd, industrikamerorna återges mörkare 

 
Av detta skulle man ha kunnat dra slutsatsen att en av de billigare kamerorna från Canon 
hade varit lämplig. Upplösningen måste dock viktas mot önskat synfält vilket är en 
bedömningsfråga. Synfältet begränsas dels av sensorstorleken men även av vinjettering 
hos optiken. Med tanke på detta tycks PL-A686 vara den bästa kameran för mikroskopi 
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utifrån denna undersökning samt enligt slutsatserna från avsnitt 2.3.1.3. PL-A686 har en 
pixelstorlek på 3,5x3,5 �m och en sensorstorlek på 12,8x9,6 mm. PixeLINK hävdar att 
upplösningen är 3000x2208 pixlar. Denna upplösning nås med hjälp av en teknik som 
kallas pixelskiftning, vilket förmodligen är vanskligt ur mätteknisk synvinkel. Den 
bygger på att flera bilder tas under det att antingen sensorn eller optiken flyttas. Företaget 
beskriver inte vilken teknik som används i just den här kameran men man får anta att det 
är sensorn som flyttas med hjälp av piezoelement.   
 
2.3.2 Optiskt system 
 
Det som präglade den optiska marknadsanalysen var förutom krav på upplösning även 
önskemål om att systemet skulle vara flexibelt. Optik med kapacitet att hantera objekt 
med längder från en millimeter upp till en meter ansågs optimalt. Parallellt med 
marknadsanalysen undersöktes därför möjligheterna att tillverka ett eget system baserat 
på gamla tiders kamerabälgar med en enkel lins mellan objekt och sensor. 
 
2.3.2.1 Bälg 
 
Den direkta fördelen med en bälg var att den skulle ge möjlighet till kontinuerlig zoom 
över vårt önskade område. Det skulle underlätta mätprocessen om operatören kunde 
undvika att som tidigare byta objektiv. Problemen med att bygga en egen kamerabälg 
med en enkel lins blir dock ganska påtagliga om flexibiliteten skall bibehållas. 
Förhållandet mellan önskad förstoring för de minsta skalorna gentemot de största ligger 
omkring 1: 20 enligt avsnitt 2.1. Ekvation (7) ger; 
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Ekvation (8) ger i sin tur att; 
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Om (10) och (11) kombineras fås; 
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Kvoten mellan längsta och kortaste bildplansavstånd ges då av; 
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vilket i vårt fall kan förenklas till;   
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Denna funktion, Figur 9, har en singularitet för PMAGstora_skalor = 1. För PMAGstora_skalor < 
1 skapas en reell bild medan PMAGstora_skalor > 1 ger ett imaginärt resultat.  
 
 

 
Figur 9.  Ekvation (14) för -10 < PMAG < 10 

 
För att en bild ska projiceras på sensorn krävs att den är reell. Således kunde vi bortse 
från värden > 1. Pixelbredden för de flesta sensorer ligger mellan 4 och 8 �m och vi 
krävde en upplösning på 10 �m för de större skalorna.  
 Med tanke på diskussionen i avsnitt 2.2.7 räcker en sampling på 1 punkt per 
10 �m för att uppfylla kravet. Det ger en mätosäkerhet av �5 �m för linjernas centrum.. 
Om linjernas bredd skall anges med samma mätosäkerhet måste samplingsfrekvensen 
dubblas. Den förstoring som krävs för sensorerna med minst pixlar fås enligt;  
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Om vi antar det andra extremfallet från avsnitt 2.2.7 där Scotts argument gäller bör en 
sträcka av 10 �m samplas tre gånger för att uppnå fullgod upplösning. Samma 
beräkningar för sensorer med pixelbredder runt 8 �m ger då; 
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Figur 9 tyder på att kvoten konvergerar mot 20 när PMAGstora_skalor går mot oändligheten. 
Slutsatsen är att minimal förändring av systemets längd ges av det högsta tillåtna värdet,  
-0,4. Ekvation (14) ger att avståndet från lins till bildplan i bästa fall behöver ändras med 
en faktor 6,42 (PMAGstora_skalor= -0,4) och i värsta fall med en faktor 14,4 
(PMAGstora_skalor= -2,4). 
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2.3.2.1.1 Linser 
 
Vilka linser skulle det då bli aktuellt att använda om en egen bälg skulle konstrueras? 
Enligt ekvation (12) är bildavståndet beroende av fokallängden. Det ger att fokallängden 
kan uttryckas i bildavståndet si och den optiska förstoringen PMAG, se ekvation (17). 
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Med kravet på att den totala längden av systemet inte fick överstiga 300 mm ges den 
maximala fokallängden av. 
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vilket i fallet med en punkt per period resulterar i  
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medan den mer frekventa samplingen skulle kräva en maximal fokallängd på endast 
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)4.2(201

300
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�
�f mm.  (20) 

 
För linser gäller att en mindre diameter ger mindre ljusinsläpp vilket betyder att längre 
exponeringstider krävs om sensorn skall träffas av en tillräcklig mängd fotoner. Att 
exponera sensorn för ljus under lång tid leder ofta till oskärpa. Därför föredras linser med 
stor diameter för ljussvaga applikationer. Här spelar även andra faktorer in, exempelvis 
sensorns kvanteffektivitet och vilken belysning som används. Det är därför svårt att 
föutsäga om ett komplett system blir ljussvagt eller ej.  
 Det går inte att tillverka alltför stora linser utan att öka fokallängden. 
Thorlabs Inc. är enligt marknadsundersökningen ett av de företag som saluför linser med 
bäst prestanda. De har ett sortiment av asfäriska linser med hög numerisk apertur och 
korta fokallängder. Företaget hävdar att man med en av dessa linser kan ersätta ett 
objektiv med multipla element. Sfäriska linser har den egenskapen att de bryter ljuset för 
kraftigt i periferin, Figur 10. Det betyder att ett ljusknippe som infaller parallellt med 
optiska axeln inte riktigt fokuseras i linsens bakre fokalpunkt. Yttersta strålarna korsar 
den optiska axeln närmare linsen. Asfäriska linser korrigerar däremot för detta och lämpar 
sig därför i system som kräver hög upplösning.  
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Figur 10. Från vänster: Sfärisk lins ger sfärisk aberration för parallellt ljus.  

Hos en asfärisk lins sammanfaller istället strålarna i linsens fokalpunkt. 

 
Ett viktigt värde för sfärisk aberration är f/# som anger förhållandet mellan fokallängden 
och diametern hos systemets begränsande apertur. f/16 betyder exempelvis att den 
begränsande aperturens diameter är 1/16 av fokallängden. Detta kan i de flesta fall styras 
med hjälp av en variabel bländare. För f/10 påverkar valet av lins den sfäriska 
aberrationen försumbart lite medan det för lägre f/# blir märkbart. (NewPort, 2001) Med 
tanke på att det behövdes en N.A. > 0,61 enligt ekvation (5) blev dock urvalet hos 
Thorlabs Inc begränsat. Två linser uppfyllde detta, återfinns i Tabell 2, och samtidigt 
kravet på f < 6,12 mm enligt ekvation (20). 
 

Lins Diameter (mm) f (mm) N.A. 
C390TM-A 4,0 2,8 0,65 
C330TM-A 6,3 3,1 0,68 

Tabell 2. Linser med tillräckligt hög numerisk apertur för en upplösning  
av 0,5 ����m och en fokallängd < 6,12. (Thorlabs Inc. 2004) 

 
Dessa båda linser uppvisar förvisso låga f/#. Dessvärre skulle de korta fokallängderna 
orsaka problem för kamerabälgens konstruktion. Antag att vi inte använder oss av 
Nyquistteoremet. En pixelbredd på 5 �m gör då att PMAG = -0,5 krävs för att nå en 
önskad upplösning på 10 �m / pixel för de grövre skalorna. Med en fokallängd på 3 mm 
skulle det enligt ekvation (12) betyda att bildavståndet behöver varieras mellan 4,5 och 33 
mm för att tillgodose våra önskemål på flexibilitet. Utifrån detta och med kännedom om 
att sensorn i de flesta kameror befinner sig mer än 4,5 mm in i kamerahuset lades idén om 
en egen bälg på is. Det skulle förstås vara möjligt att realisera systemet med utbytbara 
linser men då kalibreringen i det fallet skulle bli komplicerad undersöktes istället 
kommersiella alternativ. 
 
2.3.2.2 Kommersiella system 
 
2.3.2.2.1 Zoom-70XL 
 
Uppmärksamheten riktades mot ett amerikanskt system. University of Maribor i 
Slovenien, använder ett sådant för liknande mätningar. Det intressanta hos slovenernas 
system är dess zoommodul, Bilaga 8.1. Modulens namn Zoom-70XL syftar på att 
maximal och minimal förstoring förhåller sig som 7:1. Förstoringen kan varieras mellan 
0.75 och 5.25 ggr. (Thales-Optem, 2004) Den finns tillgänglig i ett motoriserat och ett 
manuellt utförande. Det manuella utförandet har fasta steg vilket underlättar systemets 
kalibrering. Det har möjlighet att utrustas med koaxial belysning, något som maximerar 
systemets upplösningsförmåga, se avsnitt 2.2.1. Det finns också extra objektiv med högre 
förstoring. Mellan zoommodul och kamera används en tub vars längd påverkar 
förstoringen. University of Maribors system har en upplösning på 56 nm/pixel. 
Problemet, enligt avsnitt 2.2.2, är att det inte går att nå så hög upplösning på grund av 
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begränsningar i optiken. Enligt företaget som tillverkar Zoom 70XL kan upplösningen 
härledas från Rayleighkriteriet. Den beräknas enligt;  
 
 ]/.[.3000 mmlpANUpplösning �� ,  (21) 
 
där lp står för linjepar (Thales-Optem, 2004). I avsnitt 2.2.1 erfordrades en N.A. > 0,61 
för att SP:s krav på upplösning skulle uppfyllas.Upplösningen för de objektiv som har en 
N.A. i närheten av 0,61 och däröver redovisas i Tabell 3 - Tabell 5. 
 
Modell Förstoring N.A. so (mm) Upplösning (lp/mm) r (����m) 
CF Plan EPI SLWD 100X 0,80 4,7 2400 0,42 

Tabell 3. Mikroskopobjektiv från Nikon 

 
Modell Förstoring N.A. so (mm) Upplösning (lp/mm) r (����m) 
1 LWD MS Plan 40X 0,60 3,1 1800 0,55 
1 LM594 80X 0,75 4,1 2250 0,44 
1LM5951 100X 0,80 3,2 2400 0,42 

Tabell 4. Mikroskopobjektiv från Olympus 

 
Modell Förstoring N.A. so (mm) Upplösning (lp/mm) r (����m) 
High-Res 20X 20X 0,60 13 1800 0,55 

Tabell 5. Mikroskopobjektiv från Thales-Optem. 

 
Detta tyder på att uppgifterna från slovenien inte baseras på de optiska begränsningarna 
hos systemet. Sammanställningen tyder på att Thales-Optems eget högupplösande 
objektiv, High-Res 20X har bäst data. Upplösningen kan även anges som 3600 linjer/mm 
för detta objektiv vilket ger 0,27 �m/linje. Det bästa är naturligtvis att matcha sensorns 
upplösning med detta. Den maximala pixelbredden, bmax, fås enligt; 
 
 zoomobjektiv MMlmUpplösningb ��� ]/[max � . (22) 

 
För att maximalt synfält skall erhållas krävs att zoommodulen är ställd i vidvinkelläge. En 
matchning i det läget ger; 
 
 1,475,02027,0max ����b �m.  (23) 
  
Information om systemets maximala synfält för olika förstoringar är också knapphändig. I 
vidvinkelläge tycks bilden visa tecken på vinjettering vilket kan medföra att mjukvaran 
får svårt att detektera skalstreckens kanter. Det bör också sägas att Thales-Optem inte 
redogjort för hur stor sensor deras system kan hantera. Deras tabeller baseras på en sensor 
med ½ tums storlek.  
 Att använda PL-A686, avsnitt 2.3.1.4, skulle kunna fungera om systemet kan 
hantera så stora sensorer. Även kameran har dock vissa egenskaper, t.ex. hur sensorn 
förflyttas mellan exponeringar, som inte PixeLINK redogjort för. Sensorn sägs förflyttas 
med hjälp av piezoteknik mellan varje exponering för att på det sättet nå en ökad 
upplösning. Innan företagen kan redogöra för sina beräkningar bör SP vänta med ett 
inköp. 
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3 Hårdvara 
 
För att utvärdera mjukvaran, avsnitt 4, krävdes en tillfällig realisering av hårdvaran. Valet 
föll på Intel Play QX3, bilaga 8.2, som har utvecklats i ett samarbete mellan Intel och 
leksakstillverkaren Mattel. 
 

3.1 Intel Play QX3 
 
Mikroskopet har en inbyggd digitalkamera. Den är byggd runt en sensor från VLSI 
Vision som numera är uppköpt av STMicroelectronics. VV6404 CIF ColorMOS har 
352x288 pixlar och en storlek på 4,27x3,21 mm (Applied Image Group, 2002). 
Kommunikation med PC:n sker via USB och baseras på VfW, se avsnitt 2.3.1.1. 
Mjukvaran som följer med mikroskopet använder endast en central region av 320x240 
pixlar (Digital Blue, 2004). Vår mjukvara använder sig av hela sensorn vilket innebär att 
systemet utsätts för mekanisk vinjettering vid lägsta förstoring. Eftersom denna förstoring 
inte är tillräcklig för SP:s mätningar, och därför inte används, så är det inte ett problem. 
 Mikroskopet är utrustat med ett magasin som innehåller tre objektiv, se 
Tabell 6, Figur 11. De är märkta med systemets totala förstoring; 10X, 60X och 200X 
vilket är betydligt mer än PMAG. I mikroskopets specifikation står att förstoringen 
baseras på användande av en viss skärm och upplösning. Objektivens optiska förstoring 
är endast; 0,25X, 1,4X respektive 3,5X. För billigare linssystem kan sådana angivelser 
avvika med 10 % vilket bekräftats vid systemets kalibrering. Linserna är tillverkade i 
plast vilket gör dem billiga, lätta och stöttåliga men förhållandevis värmekänsliga och 
lätta att repa. Plasten är en form av plexiglas, PMMA, som har mycket goda optiska 
egenskaper. Den har en transmittans runt 90 % vilket är högre än de flesta optiska glas 
inom det synliga våglängdsområdet. (Davidson et al. 2004) Konstruktionen skiljer sig 
mellan objektiven, främst med avseende på antal linser och placeringen av dessa.  
 

 
Figur 11. Strålgång för objektiv hos Intel Play QX3 

 
Enligt Davidson et al. försämras upplösningen med ökad förstoring. Avsnitt 2.2.2 
motsäger detta eftersom Davidson samtidigt hävdar att den numeriska aperturen i 
objektplanet ökar från 0,02 till 0,08. Förklaringen tycks ligga i att de beräknar avståndet 
r, se ekvation (3), genom att ta hänsyn till det optiska systemets förstoring. Det verkar 
underligt när en punktkälla inte har någon utbredning och förstoringen därmed inte bör 
påverka resultatet. Davidson anger inte någon datakälla. Värdena kan möjligen vara 
experimentellt framtagna. Skärpedjupet har vid försök kunnat uppskattas till 20, 2 
respektive 1 mm för 10X, 60X och 200X objektiv. 
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Storhet Objektiv 
 10X 60X 200X 
Datablad (Davidson et al.)    
Optisk förstoring  0,25X 1,4X 3,5X 
N.A. i objektplanet  0,02 0,08 0,08 
r (�m)  4,4 6,3 15,8 
    
Teoretiskt framtagna värden    
r(�m) enligt Rayleigh (
�= 500 nm�� 15,25 3,81 3,81 
r(�m) med hänsyn till förstoring 3,81 5,33 13,34 
    
Praktiskt framtagna värden    
Optisk förstoring från objektmikrometer - 1,274X 4,08X 
Skärpedjup (mm) 25 2 1 

Tabell 6. Objektiv i Intel Play QX3 

 
Oavsett om man drar slutsatser utifrån Davidsons data eller baserat på vår teoretiska 
upplösning, skulle optiken med 60X förstoring kunna användas för verkstadsskalor. Även 
sensorn tycks uppfylla kraven för verkstadsskalorna. Med en pixelbredd på 12 �m täcker 
varje pixel en yta av ca 9,5 �m i objektplanet för objektivet med 60X förstoring. 
Osäkerheten i skärpedjup gör dock att en tillförlitlig kalibrering av förstoringen hos 
systemet kan bli svår att göra.   
 

3.2 Styrning 
 
Det optiska systemet styrs via en kommersiell mätmaskin, se Figur 12. Systemet är 
placerat på ett diabasfundament och består av en friktionsfri släde som styrs av en 
likströmsmotor. Släden kan förflyttas 2000 mm i skalans längdriktning med en 
mätosäkerhet av �1 �m (Frennberg & Skoogh, 2004). På släden är mikroskopet fäst i en 
plattform vars höjd regleras med hjälp av en stegmotor. Fästet, bilaga 8.2.1, har tillverkats 
i SP:s verkstad. Höjden kan varieras 50 mm. Stegmotorn har 400 steg/varv vilket medför 
att manövreringen kan ske med en osäkerhet av 0,5 �m. Mjukvaran till styrningen är 
implementerad med hjälp av ActiveX-komponenter. Det gör programmeringen enkel och 
språkoberoende.  
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Figur 12. Mikroskop monterat på rakhetsmätaren. Avståndet från huvudspegel till skala är 

längre än avståndet från huvudspegel till mätspets vilket kan medföra abbéfel. 

 

3.3 Positionsbestämning 
 
Slädens position bestäms internt av en inbyggd skala. Positionen kan också beräknas 
utifrån de signaler som skickas till motorn. Dessa båda positionsangivelser uppvisar en 
inbördes avvikelse. Mätresultatet påverkas inte av detta eftersom avståndet bestäms med 
hjälp av en laserinterfomerter. 
 Interferensmönster uppstår när koherent ljus som undergått en skillnad i väg 
träffar samma punkt. I vårt fall reflekteras den ena strålen i en huvudspegel i närheten av 
mikroskopet för att sedan träffa en sensor i lasermodulen. Den andra strålen reflekteras 
först i en referensspegel innan den tar samma väg som huvudstrålen. Det är en 
konstruktion som delvis kan kompensera för abbéfel.  
 Abbéfelet är ett sinusfel som beror på avståndet mellan huvudstrålen och 
skalan. Genom att använda en referenspegel kan man delvis kompensera för sinusfelet. 
Om detta ska fungera så bra som möjligt bör avståndet mellan mätobjekt och huvudspegel 
vara lika stort som det inbördes avståndet mellan speglarna. Avståndet mellan speglarna 
är optimerat för att användas tillsammans med en mätspets för kalibrering av 
passbitsstegar. Mikroskopet är längre än mätspetsen. Hur stort felet blir är ännu inte 
fastställt. Lasern är ansluten till en elektronisk enhet som analyserar interferensmönstret. 
Antalet passerande kvartsperioder registreras under slädens förflyttning och detta 
omvandlas sedan till en sträcka. Enheten nås mjukvarumässigt via HP5508_Class som 
innehåller funktioner för att kommunicera med laserenheten. Resultatet anges med en 
delning av 10 nm. En stor felkälla hos lasern ligger i VOL (Velocity of Light), en 
konstant som används för kalibrering av instrumentet. VOL beräknas utifrån tryck, 
temperatur och luftfuktighet (Skoogh & Caris, 2001). 

Mikroskop 

Mätspets 

Huvudspegel 

Referensspegel 

Skala 

Huvudstråle + referensstråle 

Referensstråle 
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4 Mjukvara 
 
Utvecklingen har skett i Visual Basic 6.0. VB är en vidareutveckling av språket Basic  
(Beginner’s All-Purpose Symbolic Instruction Code). Basic skapades av John Kemeny, 
Dartmouth College på 60-talet som ett alternativ till dåtidens svårbemästrade språk. 
Tanken var att han skulle kunna använda Basic i sin undervisning. VB är ett kraftfullt 
verktyg för att skapa grafiska applikationer i Windowsmiljö. Språket är objektorienterat 
vilket underlättar händelsestyrd programmering. VB förekommer i Microsofts 
Officepaket under formen VBA (Visual Basic for Applications) med exakt samma syntax 
som VB6.0. VB stöds också av Outlook och Internet Explorer men i en version som 
kallas VBScript. Den har begränsad funktionalitet för att undvika dataintrång (Peter 
Norton, 1998). 
 

4.1 Syfte 
 
Mjukvarans huvudsakliga uppgift är att automatiskt detektera skalstreck utifrån bilder 
som tagits med en digitalkamera, se även Bilaga 8.3 - 8.4. Analysen bygger på 
kantdetektering. En typisk bild av en verkstadsskala, tagen med Intel Play QX3, återges i 
Figur 13. 
 

 

Figur 13. Bild av verkstadsskala tagen med Intel Play QX3.  
Den optiska förstoringen är i detta fall 1,27 vilket ger ett synfält 
 på 3,36x2,53 mm. Avståndet mellan varje skalstreck är 1 mm.  

 
Mjukvaran detekterar kanterna utifrån de villkor som operatören har angivit. Gradienten 
för bildens horisontella intensitetsprofil är den storhet som ligger till grund för analysen. 
Förutsatt att kanterna ger en signal som tydligt skiljer sig från brusnivån så detekteras alla 
skalstreck i bilden. Det streck som befinner sig närmast bildens centrum är intressant för 
mätningen. Antalet pixlar som skiljer detta streck från bildens centrum omvandlas till en 
sträcka i millimeter som beräknas utifrån bredden av kamerans synfält. Den 
korrektionsterm som erhålls bildar tillsammans med värdet från lasern det slutgiltiga 
resultatet av en mätning.  
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4.2 Användargränssnitt 
 
Gränssnittet är anpassat för en minsta upplösning av 800x600 bildpunkter. Språket är 
engelska för att underlätta för SP vid en eventuell framtida distribution. 
 
4.2.1 Huvudformulär 
 
När ett nytt projekt har skapats är huvudformuläretdet det första som möter användaren. 
Formulärets olika delar har fått beteckningarna A - G och återfinns i Figur 14. 
 
 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
G 

 
Figur 14. Huvudformulär i LineFinder.  (A) Förhandsgranskning, (B) inställningar  

för bildanalys, (C) inställningar för mätsekvens, (D) knappar för manövrering,  
(E) analyserad bild, (F) genomsnittlig kolumnintensitet, (G) gradient för kolumnintensitet 

 
4.2.1.1 Meny 
 
Överst finns en meny med sex rullister vars innehåll beskrivs nedan: 
 

� File 
Användaren erbjuds möjligheter att öppna och spara bildfiler under File. 
 

� Project 
När användaren byter objektiv eller behöver kompensera för ändrade 
miljöparametrar genom att ange VOL (Velocity of Light) bör ett nytt projekt 
startas. Det kan göras under Project. Här kan även lasern nollställas eller sättas 
till ett godtyckligt värde. 

 
� Camera 

Under Camera finns det möjlighet att upprätta en anslutning till kameran.Där kan 
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man också stänga anslutningen om kameran behöver kopplas bort. Funktion för 
att utföra kamerainställningar är förberedd men ej implementerad. 
 

� Picture 
Den här rullisten rymmer funktioner för att ta och analysera bilder. Användaren 
kan välja att se realtidsbilden över hela skärmen för att kunna fjärrmanövrera 
utrustningen. Streckens typ kan anges och bilden kan filtreras för att underlätta 
analys. Här anges också om bilderna från en mätsekvens skall sparas för framtida 
bruk. 

 
� Options 

Här har användaren möjlighet att göra alternativa inställningar inför en 
mätsekvens. När strecken är av så dålig kvalitet att en automatisk detektering inte 
är möjlig kan centrum definieras manuellt. Skalstreckets bredd får då värdet 0 
mm. SP kalibrerar ibland verkstadsskalor där skalan avslutas i änden av objektet. 
Det första respektive sista skalstrecket kan i de fallen ha ett avvikande utseende. 
Ändarna är ofta fasade i 45�. Det mesta av ljuset reflekteras därmed bort från 
objektivet vilket gör att fasen blir mörkare än sin omgivning. En normal 
linjedetektering skulle medföra att mitten på fasen felaktigt tolkas som skalans 
ände. Det är olyckligt eftersom en skalas noll- och slutpunkt egentligen definieras 
som dess sidoytor. Under Options kan man därför ange vilka skaländar som finns 
med i mätningen. Vissa skalor har varierande linjebredd. Här kan man därför 
också ange maximal och minimal linjebredd för att begränsa urvalet. 

 
� Help 

Under Help finns samlad information om programmets användningsområde, 
handhavande, skapare och svar på vanliga frågor. 

 
4.2.1.2 (A) Förhandsgranskning 
 
Fönstret som möjliggör förhandsgranskning hjälper användaren att manövrera 
instrumentet till rätt startposition. Om så önskas kan förhandsgranskningen även ske på 
helskärm via Picture > Full screen preview. 
 
4.2.1.3 (B) Inställningar för bildanalys 
 
Inför en planerad mätning kan det vara nödvändigt att göra vissa inställningar. Det går att 
ange tröskelnivåer för brus och intensitet (förutsatt att den senare är vald under Options). 
Man kan också ange filterstorlek samt om kolumnintensiteten skall medelvärdesbildas i 
skalans längdriktning och i så fall hur mycket. Till sist går det också att skala om 
gradienten för att lättare urskilja variationer hos denna. 
 
4.2.1.4 (C) Inställningar för mätsekvens 
 
Under inställningar för mätsekvensen är startpositionen det första som anges. Vidare bör 
lämplig steglängd samt objektets totala längd och antal repetitioner av sekvensen ställas 
in. Linjernas centrum beräknas utifrån medelvärden från repetitionerna. Ett minsta antal 
på tre repetitioner anses lämpligt. 
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4.2.1.5 (D) Knappar för manövrering 
 
För att manövrera instrumentet finns fem olika knappar; 
 

� Go to start 
Förflyttar släden till den position som är angiven i rutan för Start position. Om 
minst en linje befinner sig i synfältet korrigerar mjukvaran automatiskt för att 
centrera linjen i bilden. 

  
� Set as start 

Ändrar värdet i rutan för Start position till aktuell position. Om minst en linje 
befinner sig i synfältet korrigerar mjukvaran automatiskt för att centrera linjen i 
bilden. 

 
� Run manually 

Med den här knappen aktiveras joysticken. Det möjliggör manuell manövrering 
av systemet. Att använda joysticken är i dagsläget den enda möjlighet att ändra 
höjden på mikroskopet. Genom att flytta mikroskopet i höjdled kan bilden 
fokuseras.  

 
� Run 

Startar mätsekvens utifrån tidigare inställningar. 
  
� Stop 

Avaktiverar manuell manövrering samt stoppar mätsekvensen efter aktuell 
förflyttning. I dagsläget är rutinen implementerad med hjälp av en boolesk 
variabel. Varje loop i mätsekvensen testar om variabeln är sann innan 
programmet går vidare. Det innebär att programmet kan fortsätta sin exekvering 
en tid efter att användaren tryckt på Stop. 

 
4.2.1.6 (E) Analyserad bild 
 
Den bild som skall analyseras kopieras till bildrutan som markerats med ett (E) i Figur 
14. Bildrutan består egentligen av två rutor där den ena automatiskt antar den storlek som 
innehållet har. Den andra som rymmer den första har en fast storlek. Detta gör det möjligt 
att se hela bilden genom att använda rullisten om innehållet är för stort. (F) och (G) är 
konstruerade på samma sätt och scrollas i horisontell led tillsammans med (E). 
  
4.2.1.7 (F) Genomsnittlig kolumnintensitet 
 
Den genomsnittliga intensiteten i respektive kolumn redovisas grafiskt i (F). Det ger en 
bra bild av streckens kvalitet. Streckens vänsterkanter representeras av blå streck medan 
högerkanterna representeras av gula. Centrum motsvaras av röda streck. Den linje som 
befinner sig närmast mitten av bilden (den linje som lagras i datafilen) kännetecknas av 
att dess röda centrumlinje är heldragen istället för streckad. Intensiteten anges med ett 
åttabitars heltal i intervallet 0 – 255. 
 
4.2.1.8 (G) Gradient för kolumnintensitet 
 
Gradienten eller derivatan av kolumnintensiteten återges i (G). Här motsvaras minima av 
blå och maxima av gula streck. Mellan maxima och minima återfinns röda streck. En 
snabb överblick visar att de färgade strecken befinner sig på samma horisontella position i 
(F) och (G). Det är riktigt eftersom vänster kant skall definieras som ett minimum för 
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gradienten medan höger kant motsvaras av ett maximum. (G) kan skalas om för att grafen 
skall återges tydligare. 
 

4.3 Programstruktur 
 
Programmet är uppbyggt i tre abstraktionsnivåer, se Figur 15. Huvudformuläret är det 
första som möter användaren och återfinns därför i nivå ett. Övriga formulär kan nås via 
huvudformuläret och ligger därför i nästa nivå. Här finns också klasser som deklarerats i 
Nivå ett. Nivå tre utgörs dels av referenser till komponenter som sköter kommunikation 
med hårdvaran, dels av klasser som ansvarar för enklare funktioner som att filtrera 
information och sköta filhantering. I programmets källkod har alla funktioner som 
exekveras när användaren trycker på en knapp i något av formulären fått prefixet ”btn”. 
Formulären föregås i sin tur av prefixet ”frm” medan klasser kännetecknas av ett 
inledande ”cls”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Schematisk vy över programstrukturen. Programmet refererar 
 till modulerna med streckade konturer, se Skoogh & Caris, 2001. 
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4.3.1 Nivå 1 
 
Första nivån utgörs av huvudformuläret som är det formulär som binder ihop 
programmets olika delar. Via huvudformuläret kan användaren definiera mätsekvens, 
göra inställningar som påverkar känsligheten hos systemet och utföra manuella 
operationer.  
 
4.3.1.1 frmMain 
 
Designen bygger på att skärmen bör ha en upplösning av minst 800x600 pixlar. Stora 
delar av formulärets källkod behandlar dess beteende vid scrollning och storleksändring. I 
sammanställningen nedan (UML-notation) redovisas därför endast de funktioner och 
rutiner som är av värde för analysen. Detsamma gäller för övriga nivåer, den intresserade 
hänvisas istället till källkoden. Den första rutinen som jag vill presentera heter 
startNewProject. Anledningen till att den här rutinen deklarerats publikt är att den 
anropas från frmProject. 
 
+ startNewPrcject(in: sCCDW:Single, sCCDH:Single, sM:Single, sVOL:Single, _  
  dSpace:Double, sProjectName:String, sCustomer:String, _ 
  sScale:String, sBrand:String, sMarked:String, _ 
  sSupport:String, sStartP:String, sEndP:String, _ 
                        sLaserID:String, sMicro:String) 

 
Med anropet skapas systemvariabler och nya projektspecifika klasser deklareras. 
Instrumentstyrningen kan ske manuellt via en joystick. Den aktiveras genom funktionen 
btnRunMan_Click. 
 
- btnRunMan_Click()  
 
För en mätsekvens används istället de andra funktionerna där btnRun_Click, bilaga 
8.3, startar sekvensen sedan startpunkten definierats med hjälp av någon av de övriga två. 
 
- btnRun_Click()  

 
- btnToStart_Click() 

 
- btnSetAsStart_Click() 

 
För att definiera ett mätområde i den aktuella bilden nyttjas händelsen MouseMove. 
Genom att testa vilken knapp som är intryckt när musen förs över bilden kan en yta 
definieras. Den vänstra musknappen skapar ett horisontellt band inom vilket mätningen 
sker medan den högra bildar en box. 
 
- pbPicture_MouseMove(in: Button:Integer, Shift:Integer, X:Single, Y:Single). 

 
I grafen för intensitetsgradienten kan samma händelse användas för att definiera ett 
brusgolv. Detta är nödvändigt för att mjukvaran skall kunna gallra bort ”falska linjer”. 
 
- pbDerivative_MouseMove(in: Button:Integer, Shift:Integer, X:Single, Y:Single) 
 

För att tolka en bild används sedan; 
 
- scanPicture(in: iEdges:Integer). 
 

Den kräver indata som anger vilken del av de detekterade strecken som skall tolkas som 
centrum. 0 betyder vänster kant medan 1 betyder höger. Centrum motsvaras av ett värde 
på -1. Det här är viktigt vid kalibrering av skalor där ändytorna ingår.  
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4.3.2 Nivå 2 
 
Den andra nivån består av formulär, eller fönster, som nås från huvudformuläret. Här 
återfinns också klasser som deklarerats i den första nivån. Formulären behövs främst för 
att användaren skall kunna göra olika inställningar inför en mätning. Klasserna som 
återfinns här är av direkt beroende för analysen. 
 
4.3.2.1 frmProject 
 
I formuläret frmProject, Figur 16, som bör aktiveras inför varje nytt mätobjekt, kan 
systeminställningar ändras. Här finns möjlighet att definiera projektnamn, kund, skaltyp, 
mätområde, mm. Den enda textruta som behöver vara ifylld under Properties är Project 
name eftersom det används för att skapa en resultatfil. Filen kan naturligtvis redigeras i 
efterhand. 
 

 
Figur 16.  Projektfomulär 

 
Under Settings är det viktigt att inställningarna blir korrekta. Värdena utgör grund för 
analysen. Programmet har fördefinierade värden för Intel Play QX3 med 60X objektiv. 
Funktionen;  
 
- OKButton_Click() 

 
anropar startNewProject i frmMain med värden för ovanstående parametrar som 
definierats av användaren. Det är alltså det som gör att rutinen startNewProject 
måste vara publik.  
 
4.3.2.2 frmInfo 
 
Formuläret frmInfo är tänkt att fungera som en hjälp till användaren. Det är uppbyggt 
av en RichTextBox tillsammans med en ListView där användaren på ett enkelt sätt kan 
välja det avsnitt han/hon är intresserad av genom funktionen: 
 
- tvInfo_NodeClick(in: Node:MSComctlLib.Node) 

 
som laddar det avsnitt som är associerat med vald nod. En nod kan jämföras med en gren 
i ett träd, ungefär som kataloger i en katalogstruktur. Avsnitten består av textfiler lagrade 
under \Help. Mappen återfinns som en undermapp till applikationsmappen.  
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4.3.2.3 frmPreview 
 
Formuläret frmPreview är ett fönster som gör det möjligt att förhandsgranska 
kamerans bildström på hela skärmen. Detta underlättar när utrustningen manövreras 
manuellt med en joystick och användaren befinner sig långt från monitorn. Här är bildens 
storlek skärmberoende. Det kan eventuellt krävas en redigering av storleksangivelsen för 
att bilden skall framträda korrekt vid byte av skärm eller upplösning. 
 
4.3.2.4 frmPreset 
 
Interferometern mäter förflyttning och kan därför inte visa absolut position. Därför sker 
alla mätningar utifrån en fördefinierad nollpunkt. Om laserstrålen bryts under mätningen 
kan förflyttningen inte bestämmas. Däremot kan man genom att nyttja frmPreset sätta 
lasern till det värde den hade innan strålen bröts och därmed fortsätta mätningen. 
 
4.3.2.5 frmCamSet 
 
Inställningar för kameran skall kunna göras i frmCamSet. Resurser har dock inte lagts 
på detta eftersom Intel Play QX3s kamera inte ger möjlighet till manuella inställningar. 
 
4.3.2.6 clsScanManager 
 
Den klass som ansvarar för programmets exekvering från det att bilden läses av till det att 
resultatet presenteras på skärmen, heter clsScanManager. Den viktigaste rutinen är; 
 
+ scan(in: frmRef:Form, dRef:clsDataManager, pbPic:PictureBox, pbI:PictureBox, _  
 pbD:PictureBox, sFltH:Single, vPos:Single, lNoiseLevel:Long, _ 
 sStart:Single, sStop As Single, lColor:Long, iFlat:Integer, _  
 bDark:Boolean, btn:MouseButtonConstants, iInclEdges:Integer, _ 
 sMax:Single, sMin:Single) 

 
Rutinen anropas med 17 argument. Det är ett resultat av att bildanalysen skall kunna ske 
med varierande inställningar. Klassen innehåller även funktioner för att skapa en datafil 
och att spara det aktuella resultatet i datafilen. 
 
4.3.2.7 clsPlotManager 
 
Klassen clsPlotManager sköter om den grafiska återgivningen av resultatet. Här 
finns funktioner för att plotta intensitetskurvor; 
 
+ plotGraph(in: pbPic:PictureBox, iOrder:Integer, sLower:Single, sUpper:Single) 

 
och hjälplinjer. Kurvorna plottas i valfri PictureBox mellan en övre och en undre x-
koordinat. Vilken ordning av intensiteten som skall plottas definieras av iOrder. 0 
betecknar 0:te derivatan, intensiteten, medan 1 är förstaderivatan av densamma. Kurvorna 
plottas med hjälp av kommandot Line vilket innebär att ett streck dras mellan två 
angivna punkter. Det har visat sig återge kurvan bättre än kommandot PSet. Speciellt för 
objekt med mycket brus. 
 
4.3.2.8 clsDataManager 
 
Sammanställning av data sker i clsDataManager. Det första som sker när en bild 
analyseras är att medelvärdet av varje pixelkolumn inom det utvalda området lagras i en 
array. Det sker med hjälp av; 
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+ savePixelValue(in: pbPic:Picture, sVPos:Single, sFltH:Single, sStart:Single, _ 
  sStop:Single, bDark:Boolean) 
 

Värdena lagras i formatet Long. Därefter beräknas gradienten utifrån dessa baserat på ett 
Prewittfilter. (Gonzalez & Woods, 2002) Kantdetekteringen utgår från denna vilket 
innebär att kanten definieras som det område där absolutbeloppet av gradienten är som 
störst. Försök med Laplacefilter (andraderivatan) för att definiera kanterna har visat sig ge 
för lågt SNR. Algoritmer för kant-/linjedetektering återfinns i bilaga 8.4. Linjernas 
centrum baseras på medelvärdet av deras kanter. Tillsammans med centrum lagras också 
linjebredden i en tvådimensionell array. Bredden ger en indikation på hur bra det slutliga 
värdet för streckets centrumlinje överensstämmer med verkligheten. Ett smalare streck 
kräver oftast högre upplösning. Skalstreckens slutliga position bestäms av laservärdet 
tillsammans med en avvikelse från bildens centrum. För att denna avvikelse skall kunna 
beräknas krävs förutom data från bilden även information om synfältets bredd. 
Laservärdet anges i millimeter och hämtas från klassen HP5508_Class som projektet 
refererar till. Avvikelse från bildcentrum beräknas av funktionen: 
 
+ correction(in: pbPic:PictureBox, dSpacing:Double):Double 

 
och anges i millimeter på formatet Double. Funktionen kräver en PictureBox som 
argument. Den efterfrågar även dSpacing som motsvarar genomsnittlig bredd mellan 
skalstrecken. Om absolutbeloppet av korrektionen är större än dSpacing förkastas den. 
Det är ett sätt att undvika oönskad korrigering i frånvaro av skalstreck. Funktionen har 
redan tillgång till data för synfält och position för det mittersta strecket i bilden eftersom 
de är deklarerade som privata variabler i klassen. Resultatet lagras i en textfil genom 
kommandot: 
 
+ addDataToResult(in: pbPic:PictureBox, iCurrentRep:Integer, iEndRep:Integer, _ 
  iCurrentStep:Integer, iEndStep:Integer):Boolean 
 

som returnerar False om ett fel skulle inträffa. 
 
4.3.2.9 clsFilterManager 
 
Klassen rymmer förutom filter som används av clsDatahandler för att beräkna 
medelvärden för kolumnintensiteter även tre andra filter. De kan via huvudformulärets 
meny appliceras på bilden för att optimera programmets förmåga att urskilja skalstreck. 
 
+ bwFilter(in: pbPic: PictureBox) 

 
+ meanFilter(in: pbPic: PictureBox) 

 
+ medianFilter(in: pbPic: PictureBox) 

 
Det första filtret är ett så kallat binärfilter där ett tröskelvärde avgör det nya pixelvärdet. 
Det är också det snabbaste eftersom beräkningarna sker pixelvis. Tröskelvärdet är för 
tillfället satt till 24 %, enligt Doug Kelley’s rekommendationer (Kelley, 2000) där 100 % 
representerar den ljusaste pixeln och 0 % den mörkaste. 
 Medelvärdesbildande filter kan ge upphov till missfärgningar hos färgbilder. 
Ytterligare en nackdel är att tiden för filtrering ökar dramatiskt om filtrets storlek ökas. 
Den genomsnittliga exekveringstiden för en bild med 1 megapixel ligger runt 40 s med en 
processor på 1.6 GHz och en filterstorlek på 3x3 pixlar. Ett bättre alternativ är att nyttja 
möjligheten att medelvärdesbilda den array som skapas i clsDataManager. Det ger ett 
tillförlitligt och snabbare resultat och finns implementerat i LineFinder. Det finns också 
möjlighet att använda sig av en teknik som kallas boxfiltrering. Genom att lagra 
medelvärdena för varje pixel i en array kan de sedan användas för beräkning av nya 
pixlar. I en position kommer filtret i någon mån att överlappa pixlar som sedan tidigare 
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fått sitt medelvärde beräknat. Genom att vikta detta mot de pixlar som är nya kan antalet 
divisioner minskas kraftigt.  
 Medianfilter och färgbilder på formen RGB hör inte ihop. Medianfiltret 
skapar en instans av klassen clsSortManager för att sortera pixelintensiteterna. Då 
detta görs separat för de tre färgerna, rött, blått och grönt kan resultatet bli oanvändbart. 
Ett alternativ är att transformera informationen från RGB till HSI (Hue, Saturation, 
Intensity) och sedan sortera intensiteten. Rutinen är ändå implementerad för RGB 
eftersom svartvita kameror kan bli aktuella i ett framtida system. 
 
4.3.2.10 clsMoveManager 
 
För att hantera instrumentets rörelser används, som nämndes i avsnitt 3.2 ActiveX-
komponenter. Det finns möjlighet att styra mikroskopet i skalans längdriktning med hjälp 
av en OCX (typ av ActiveX-komponent) som heter RakhetX. Förflyttning sker via 
 
+ moveToStartPosition(in: sStart:Single) 

 
där argumentet sStart anger en absolutposition i enheten millimeter. Den här rutinen 
har en inbyggd fördröjning för att systemet skall hinna stabiliseras innan en ny bild tas. 
Det är särskilt viktigt vid långa förflyttningar eftersom datorns bufferutrymme tycks 
överskridas då. Fördröjningen är realiserad med ett anrop till RakhetX om att några 
extra kortare förflyttningar ska göras. Eftersom förflyttningarna görs lokalt i 
rakhetsmätaren frigörs processorkraft hos datorn vilket ger kameran tid att stabilisera sig. 
Försök med fördröjningar genom att anropa Windows sleep-funktion har gjorts, men 
resultatet blir att även bildströmmen hejdas och att man därmed inte kan dra nytta av 
tidsvinsten. Det är möjligt att fördröjningen skulle kunna realiseras med hjälp av en fiktiv 
mätning där resultatet förkastas. Det skulle slita mindre på styrutrustningen. Det finns 
dock en risk för att resultatet inte skulle bli bättre än för sleepfunktionen eftersom 
processorn kommer att vara upptagen med att behandla bildinformationen. Programmet 
använder sig även av en annan rutin, 
 
+ moveToNextPosition(in: sStep:Single).  
 
Den nyttjas under mätsekvensen för att förflytta sig en relativ sträcka från den aktuella 
positionen. Fördröjningen är här lite kortare vilket verkar fungera. Försök har visat att den 
fördröjning som behövs för att bilden skall stabiliseras är beroende av hur lång 
förflyttningen är. Kameran tycks få problem med att tolka bildinformationen om den 
ändras för mycket. Detta förvärras vid långa förflyttningar.  För att styra mikroskopet 
manuellt används en joystick vars status registreras av rutinen;  
 
+ posChange(in: NewX:Long, NewY:Long, NewThrottle:Long, NewRudder:Long) 
 
Det här är i dagsläget den enda möjligheten att fokusera mikroskopet med hjälp av 
stegmotorn. Rutinen använder sig av en separat OCX som kallas LM60X för att ändra 
mikroskopets läge i vertikal riktning.    
 
4.3.2.11 clsCameraManager 
 
Intel Play QX3s kamera påminner om en webbkamera. Det innebär att den använder sig 
av samma teknik för dataöverföring, avsnitt 3. Kommunikation med digitalkameran sker 
alltså via funktioner från Windows standardbibliotek för att fånga strömmande bilder, 
Avicap32.dll. För att nyttja funktionerna i ett länkbibliotek bör de deklareras i den klass 
de ska användas. De publika funktionerna är; 
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+ startPreview(in: pb:PictureBox), 
 

som ansluter till kameran och visar en realtidsbild i den bildruta som rutinen tar som 
argument, respektive 
 
+ ClosePreviewWindow() 

 
som stänger bildströmmen när anslutningen till kameran upphör. För att fånga en bild 
från strömmen används 
 
+ capture(in: pb:PictureBox) 

 
där argumentet refererar till den PictureBox där bilden skall visas. 
 
4.3.3 Nivå 3 
 
Den lägsta nivån, Nivå 3, hanterar programmets kommunikation med omgivningen. Den 
innehåller dels gränssnittet mellan hård och mjukvara. Dels grundläggande funktioner för 
återgivning av grafisk information i huvudformuläret men även funktioner för 
filhantering.  
 
4.3.3.1 clsFileManager 
 
För att hantera resultat- och bildfiler skapades en gemensam klass för filhantering, 
clsFileManager. Resultat från mätsekvenserna lagras i textfiler i mappen \PFiles 
under projektmappen. Dessa filer skapas med funktionen; 
 
+ createResultFile(in: sName:String, dMag:Double, dFOV:Double):Boolean 

 
som returnerar ett falskt värde om operationen skulle misslyckas. Först i varje datafil 
lagras information om systeminställningar, tid och projektnamn. Det sker med hjälp av 
 
+ printText(in: s:String):Boolean 

 
Om användaren antar en för hög brusnivå som gör att mjukvaran tolkar linjer som brus 
kan det i värsta fall medföra att inga streck detekteras. Det symboliseras i datafilen med  
 
+ printError(in: d:Double):Boolean 
 
genom att data antar värdet N/A. Förutsatt att allt fungerar lagras data med; 
 
+ printResult(in: dLaservalue:Double, dCorrection:Double, dWidth:Double):Boolean 

 
där argumenten står för laservärde, korrektion samt linjebredd. 
 
4.3.3.2 clsSortManager 
 
clsSortManager innehåller en funktion som returnerar medianen hos en array.  
 
+ median(in: values():Long, iLower:Integer, iUpper:Integer):Long 

 
Att hitta medianen i en array kräver en sorteringsalgoritm. Funktionen median bygger på 
algoritmen Quicksort som är en rekursiv metod. I vårt medianfilter består arrayen av 
nio element vilket gör att Quicksort inte är ideal. Snabbare algoritmer för små arrayer 
finns men har inte implementerats. Funktionen används av medianfiltret i 
clsFilterManager.   
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4.4 Mätprocess 
 
4.4.1 Nytt projekt 
 
När programmet startas uppmanas användaren att skapa ett nytt projekt, se Figur 17. 
Inställningarna i detta formulär är kritiska för mjukvarans beteende. Korrekta värden på 
förstoring, sensorstorlek och VOL (Velocity of Light) är nödvändiga för ett riktigt 
resultat. Programmet tar hänsyn till avvikelsen för det detekterade strecket och korrigerar 
för detta i nästa förflyttning. Ett kalibreringsfel hos systemet resulterar i ett felaktigt värde 
i avvikelsen, men också en risk för att korrigera förflyttningen så att fel skalstreck 
detekteras. 
 

 
Figur 17. Nytt projekt 

 
VOL erfordras för att laserns värde skall kunna justeras och är inte av direkt vikt för 
slädens förflyttning. Variabeln påverkar dock slutresultatet. Den beräknas utifrån 
lufttryck, luftfuktighet och temperatur. Sensorns storlek och mikroskopets förstoring är 
förifyllda. För att kontrollera värdenas riktighet kan man exempelvis ta ett foto av en 
kalibrerad objektmikrometer. Genom att markera skalans ena ändpunkt med höger 
musknapp och sedan flytta musen till den andra ändpunkten kan användaren bilda sig en 
uppfattning om förstoringen är korrekt angiven. 
 
4.4.2 Inställningar 
 
Nästa steg i förberedelserna är att under Options, Figur 18, definiera vilka streck som bör 
inkluderas i mätningen. I de flesta fall är mjukvarans kantdetekteringsalgoritm tillräcklig 
för att urskilja linjer så användaren behöver sällan definiera ett eget linjecentrum. Det kan 
däremot bli aktuellt att ange vilka kortsidor som skall inkluderas i analysen. Detta görs 
under fliken; Options > Include edges.  
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Figur 18. Undermenyn Options 

 
Det finns möjlighet att ange vilka linjebredder som är aktuella. Om inget värde anges 
definieras minimal linjebredd som 0 samt maximal som 10 mm. Det medför att alla linjer 
detekteras. Under Delete lines kan Closer than median distance och Brighter than 
intensity threshold väljas. Dessa båda val är associerade med rutiner som utvecklades på 
ett tidigt stadium. De har därför inte något egentligt användningsområde och ger ofta ett 
oönskat resultat eftersom algoritmerna inte är fullständiga. 
 Efter val av linjebredd bör instrumentet manövreras så att ett av skalstrecken 
som skall ingå i mätningen framträder skarpt i rutan för förhandsgranskning. Det sker 
lättast genom att aktivera joysticken via Run manually. Därefter bör användaren ta en 
testbild via Picture > Take Picture, Figur 19, eller genom att använda sig av 
tangentkombinationen Ctrl+T. 
 

 
Figur 19. Undermenyn Picture. 

 
För att definiera en region i bilden där analysen skall utföras kan man göra på två sätt. 
Altenativ ett är att hålla ned vänster musknapp vid en nedre önskad gräns och därefter 
föra musen uppåt. Släpp vänster musknapp när en övre önskad avgränsning är nådd. Detta 
skapar en region för analys mellan den övre och undre markeringen. Man kan göra på 
samma sätt med höger musknapp men då skapas en rektangulär yta som även har en 
begränsning i horisontell led. För att man skall kunna bilda sig en uppfattning om 
ytterligare inställningar krävs bör den nya bilden testscannas via Picture > Scan eller 
Ctrl+S. Om så är fallet kan nya inställningar göras under (B) Scan settings. Men det går 
även bra att ändra tröskelvärden direkt i graferna (F) och (G) med vänster musknapp. Det 
slutliga steget är att definiera en mätsekvens under Sequence. Det är viktigt att systemet 
är nollställt innan mätningen påbörjas. Användaren bör alltså kontrollera att lasern är 
nollställd samt att korrekt startposition är angiven. Enklast är att trycka på Set as start 
innan sekvensen påbörjas. Den startas slutligen via knappen Run. Längst ner i 
huvudformuläret finns en statusrad för programmet. Efter avslutad mätning bör det stå 
Ready där.  
 Resultatfilen återfinns i en undermapp till applikationsmappen. 
Undermappen heter .../PFiles/Projektnamn/. Om operatören innan mätning valt att 
bilderna skall sparas återfinns de i …/PFiles/Projektnamn/Pics. Det går inte att ändra 
dessa sökvägar från programmet under körning.  
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5 Resultat 
 

5.1 Resultat av marknadsundersökning 
 
Marknadsundersökningen tyder på att ett kommersiellt optiskt system för kalibrering av 
objektmikrometrar kan vara en bra lösning. Ett lägsta krav på upplösning är 0,5 �m vilket 
innebär att det optiska systemet bör ha en numerisk apertur större än 0,61 baserat på en 
medelvåglängd av 500 nm och att koaxialt ljus används. Företaget Thales-Optem erbjuder 
en zoommodul, Zoom 70XL, som enligt dem kan uppfylla kravet om det utrustas med ett 
högupplösande objektiv. Ett lämpligt val är förslagsvis ett objektiv från Thales-Optem 
själva med 20X förstoring och en numerisk apertur på 0,60. Det kan särskilja två 
punktobjekt med ett inbördes avstånd på 0,55 �m vilket får anses vara godkänt. Valet av 
detta objektiv baseras på att SP vill ha ett så stort synfält som möjligt.  
 Synfältet varierar med kamerans sensorstorlek. En lämplig kamera för att 
matcha det optiska systemets upplösning tycks vara PixeLINKs nya modell PL-A686 
som har pixlar med en bredd av 3,5��m. Med en sensor på 12,8x9,6 mm skulle det 
resulterande synfältet maximalt bli 0,85x0,64mm och minimalt 0,12x0,09mm. Det finns 
dock flera osäkerhetsfaktorer med detta system. 
 

� PL-A686 har en sensor som förflyttas med piezoelement vilket möjliggör högre 
upplösning. Detta medför att den resulterande sensorstorleken är okänd tills 
PixeLINK redogör för hur sensorn förflyttas. 

 
� Det är inte klarlagt huruvida Zoom 70XL kan hantera industrikameror med 

sensorstorlekar på 12.8x9.6 mm utan att orsaka mekanisk vinjettering. 
 
� Thales-Optem har inte kunnat förklara vad ”50% even illumination” innebär. 

Det är något som inträffar vid en viss zoomfaktor och kan därmed tolkas som en 
gräns för besvärande vinjettering. En trolig effekt av kraftig vinjettering är det 
mest centrala skalstrecket, som är föremål för undersökning, mörkläggs i sin 
övre och nedre del. Resultatet blir att intensitetsprofilen blir utsmetad om hela 
bildens höjd utvärderas. Företaget hävdar istället att det är gränsen för när bilden 
blir för ljus för att den skall vara användbar.  

 
� Ett stort synfält är önskvärt både för orientering och för att bilda korrekta 

medelvärden. Det kan dock vara till besvär vid analysen. Ett vertikalt synfält på 
0,3 mm medför ett horisontellt på 0,4 mm. För objektmikrometrar med ett 
avstånd mellan skalstrecken på 10 �m innebär det att 40 streck syns samtidigt. 
Släden kan positioneras med en osäkerhet av �4 �m. Osäkerheten är i närheten 
av halva skalstrecksavståndet och man kan därför inte vara säker på att rätt 
skalstreck avbildas. Med 40 streck i bilden är det svårt att avgöra detta på 
manuell väg.  

 
Sammanfattningsvis kan Zoom 70XL med 20X högupplösande objektiv och PL-A686 
vara en bra kombination om man kan finna en lösning till ovanstående punkter. 
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5.2 Resultat av systemrealisering 
 
Det färdiga systemet utvärderades med avseende på förstoring, upplösning och 
repeterbarhet. För att beräkna förstoringen användes en i förväg kalibrerad 
objektmikrometer. Den gav optiska förstoringar på 1,274 ggr respektive 4,08 ggr för 60X 
och 200X objektiv. Med 10X objektiv kunde inte skalstrecken på objektmikrometern 
urskiljas. Upplösningen hos systemet kan med kännedom om sensorns pixelbredd 
beräknas enligt; 
 

 
Förstoring
Pixelbredd

pixelmmUpplösning �]/[  (24) 

 
vilket ger runt 9,5 �m / pixel för 60X objektiv samt 3,0 �m / pixel för 200X objektiv. För 
att bestämma slädens repeterbarhet kördes en kort mätsekvens med 20 repetitioner över 
baksidan av ett kollegieblock. En homogen bakgrund uppvisar inga oregelbundenheter 
som av misstag kan tolkas som skalstreck. Det gör att en korrektion för den nya 
positionen kan undvikas. Mätning på tre positioner 0, 10 och 20 mm gav 
standardavvikelser enligt Tabell 7 för positioneringsbordet. 
 

 
 Standardavvikelse [mm]  
Linje � (68%) 2� (95%) 3� (99,7%) 
0 0 0 0 
10 0,00403499 0,00806998 0,012104973 
20 0,0032698 0,00653961 0,009809409 
0 0,00423718 0,00847435 0,012711532 

Tabell 7. Standardavvikelse för positioneringsbord 

 
Resultatet från mätningen uppvisar en god repeterbarhet. Det är ingen märkbar skillnad 
för nollstrecket gentemot de övriga. Det tyder på att maskinen uppvisar liknande 
osäkerhet i båda riktiningar eftersom positionen för nollstrecket beräknas dels när en serie 
påbörjas, dels när systemet flyttats tillbaka till utgångsläget efter avslutad mätning. För att 
utvärdera systemets totala prestanda gjordes en mätning över ett större område. En 
verkstadsskala på 1 m mättes var 10 cm för att se om standardavvikelsen förhöll sig 
konstant. Antal repetitioner sattes till 10. För att få en så bra bild av strecken som möjligt 
infördes en korrektionsterm i förflyttningen. Efter varje förflyttning utvärderas en bild. 
Om släden kan förflytta sig så att strecket hamnar närmare bildens centrum görs det för 
att undvika optiska aberrationer. Efter korrektionen tas sedan en ny bild som utvärderas. 
Den korrektionsterm som då beräknas påverkar inte slädens position. Den utgör istället en 
del av slutresultatet tillsammans med laservärdet. Systemet uppvisade ingen tydlig 
förändring mellan mätpunkterna vilket tyder på att systemet behandlar hela skalan 
likvärdigt, se Figur 20.  
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Figur 20. Repeterbarhet på en sträcka av 1 m.  Standardavvikelse för data där startposition i 

varje serie är subtraherad. Av mätning vid 0 mm framgår driften hos systemet. 

 
I Figur 20 ligger standardavvikelsen även här runt �4 �m vilket tyder på en god 
repeterbarhet. Det är ett resultat som troligen inte kan bli bättre med aktuell utrustning 
och linjedetekteringsalgoritm. En bildsensor har en rektangulär sannolikhetsfördelning 
och standardavvikelsen för denna beräknas enligt; 
 

 
12

ba 
��  ,   (25) 

 
där a - b betecknar det område bildsensorn täcker, i vårt fall 9,5 �m. Det ger en minimal 
standardavvikelse på 2,74 �m vilket är den lägsta vi skulle kunna uppnå.  
 Det kan vara intressant att titta på korrektionstermen. Linjernas centrum 
beräknas utifrån kanternas position. En kant motsvaras av ett maximum eller minimum 
hos gradienten och kantens position kan därför bara anges som en multipel av 
upplösningen. Linjernas centrum kan därmed anta värden som är multiplar av halva 
upplösningen, r. Det betyder att korrektionen kvantiseras; 
 

 
2
r

nKorrektion �� , n = 0,1,2…  (26)  

 
vilket också syns i Figur 21. Där återfinns korrektionstermen för 600 mm, den linje som 
uppvisar störst standardavvikelse. Eftersom systemet kan beräkna skalstreckens centrum 
med 4,75 �m intervall uppvisar korrektionstermen samma kvantisering, Figur 21. 
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Figur 21. Korrektionsterm för 600 mm 

 
Följden blir att systemet trots den goda repeterbarheten begränsas av sin upplösning. Hur 
väl kan systemet leva upp till en manuell mätning? Den verkstadsskala som nämnts 
tidigare har funnits på SP en längre tid. Kalibreringar av skalan har gjorts med fem års 
mellanrum från 1990. En jämförelse visar att systemet efterliknar en manuell mätning 
förhållandevis bra. Serien med rubrik 2005 består av data från ovanstående mätning. 
Figur 22 beskriver avvikelsen från önskad position.  
 

-0,02

-0,015

-0,01

-0,005

0

0,005

0,01

0 200 400 600 800 1000

Position [mm]

A
vv

ik
el

se
 [m

m
]

2005

2000

1995

1990

 
Figur 22. Jämförelse med kalibreringsbevis 01-A000254 

 
Kurvan från vår mätning ligger några mikrometer över de övriga vilket kan förklaras av 
sensorns begränsning. Ett fel på 4 �m är i samma storleksordning som sensorns 
upplösning. En annan faktor som kan påverka resultatet är en ojämn temperaturfördelning 
i objektet. En verkstadsskalas längd utvidgas med ungefär 12 �m/�C/m vid 20�C. En 
korrektion för temperaturens inverkan har tagits med i beräkningarna men eftersom 
endast två temperaturgivare använts kunde enbart ett medelvärde antas. Vi antog en linjär 
förändring av temperaturen mellan givarna som var placerade i ändpunkterna av skalan. 
Skalan hade vid 0 mm en temperatur på 20,9 �C medan 100 mm uppvisade en temperatur 
på 20,8 �C. För kalibreringar av den här typen är systemet ändå tillräckligt eftersom den 
rapporterade mätosäkerheten vanligtvis är 50 �m för verkstadsskalor. 
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6 Diskussion 
 

6.1 Tips för ökad upplösning 
 
Upplösningen är direkt proportionell mot ljusets våglängd. För att öka denna kan 
våglängden därför minskas. Det är inte aktuellt i QX3:s fall eftersom det där är 
pixelstorleken som begränsar upplösningen. Att belysa objektet med ultraviolett ljus 
skulle medföra att kravet för den numeriska aperturen kan minskas till hälften. En sådan 
belysning skulle kräva en annan kamera än de som ingått i denna marknadsundersökning. 
Deras kvanteffektivitet är för låg i det ultravioletta området.   
 Den kantdetekteringsalgoritm som implementerats i det här projektet har 
vissa svagheter. Vårt system kan jämföras med ett som forskare på MIKES (Lassila et al, 
1994), SP:s finska motsvarighet har utvecklat. Deras linjedetektering bygger på en 
identifiering av streckens tyngdpunkt. Genom att summera och normalisera intensiteten i 
varje pixelkolumn erhålls intensitetsprofilen, Figur 23, ett förfarande som liknar vår 
algoritm. Det som sedan skiljer systemen åt, är att tyngdpunkten beräknas inom ett 
begränsat område, 30-75% av maximum, vilket gör att de undviker oregelbundenheter 
som uppkommer från reflektioner i botten av skalstrecken. 
 

 

30 % 

75 % 
Intensitet C 

 
Figur 23. Beräkning av linjecentrum enligt Lassila et al. (1993) 

 
Centrum, C, beräknas enligt; 
 

 

i

n

i

ii

n

i

a

xa
C

1

1

�

�

�

��
� ,  n = antal kolumner. (27) 

 
I ovanstående formel betecknar a  intensitetens amplitud. Den största fördelen med att 
använda sig av deras algoritm är att korrektionstermen inte uppvisar samma kvantisering. 
Tyngdpunkten kommer med andra ord kunna anges med värden som inte är multiplar av 
halva pixelbredder.  
 Ett tredje alternativ är att ta ett flertal bilder av samma skalstreck i varje 
förflyttning. Att sedan medelvärdesbilda resultatet skulle minska fel som uppträder i form 
av rörelseoskärpa. En fiktiv mätning skulle fördröja processen så att instrumentet hinner 
stabilisera sig rent fysiskt. Risken är då att bilden ändå inte hinner stabiliseras eftersom 
datorns CPU är upptagen. Att lägga in en fördröjning för att systemet skall kunna 
stabilisera sig efter en förflyttning har visat sig fungera dåligt eftersom Visual Basic inte 
stödjer multipla trådar, se avsnitt 6.2.  
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6.2 Visual Basic, på gott och ont 
 
Under arbetets gång har Visual Basics styrkor och svagheter noterats. Miljön erbjuder 
många möjligheter och en oerfaren användare kan snabbt och enkelt skapa komplicerade 
applikationer. En av nackdelarna med att använda ett språk som VB är att 
lågnivåfunktioner, exempelvis operationer på bitnivå, som stöds av C, inte har något stöd. 
Det saknas särskilt inom bildbehandling och framförallt vid utveckling av filter.  
 En annan nackdel är att det är svårt att konstruera multipla trådar. Det ska 
vara möjligt via API:er men det är ingenting som stöds direkt av VB6.0. Att kunna köra 
flera trådar samtidigt skulle underlätta vid bildstabiliseringen. Vid långa förflyttningar 
tycks datorn ha svårt att uppdatera bilden eftersom den ändras så ofta. På det sättet kan 
huvudsekvensen i programmet försättas i vänteläge medan bilden hinner stabilisera sig. 
Förslag till annan programvara vid fortsatt utveckling är exempelvis Visual Basic .NET 
som har stöd för multipla trådar och ett kraftigt grafikpaket, GDI+. 
 Objektorienterade språk leder generellt sett till en bra programstruktur. 
Kontroller i det grafiska användargränssnittet är dock kopplade till händelser (eng. 
Events) vilket gör att användargränssnittet styr mjukvaruutvecklingen. Det, i kombination 
med valet att deklarera en majoritet av variablerna i programmet som privata, har medfört 
att modulariseringen blivit begränsad. Privata variabler är endast åtkomliga inom den 
klass där de är deklarerade. Oavsiktliga förändringar av variablernas värden kan därmed 
undvikas. 
 
 

6.3 Osäkerhetsfaktorer 
 
Systemet har ännu inte utvärderats tillräckligt. Det viktigaste för att en mätning skall ge 
ett resultat som återspeglar verkligheten är att korrekt förstoring kan bestämmas. 
Förstoringsgraden ändras med objektavståndet. Hur stor inverkan objektavståndet 
egentligen har är ännu inte utrett.  
 Mikroskopet är fäst i släden på ett sätt som kan innebära att systemet 
kommer att uppvisa abbéfel. Eftersom mikroskopets kropp är betydligt längre än den 
mätspets bordet är byggt för kommer den automatiska korrigeringen för sådana fel inte 
fungera. En uppdatering av mjukvaran kan vara nödvändig för att korrigera för detta. 
Även cosinusfel kan uppträda i det optiska systemet.  
 Släden har en tendens att göra felaktiga förflyttningar för små värden. En 
förflyttning på minst 10 �m bör göras för att positionen skall bli korrekt. Det påverkar 
förstås korrektionsalgoritmens verkan negativt och bör motverkas, exempelvis genom att 
utföra två längre förflyttningar för att nå samma position. 
 Optimal placering av belysningen för verkstadsskalor tycks vara i den övre 
bildkanten för att signalen skall ha lågt brusinnehåll i den yta där skalstrecket befinner 
sig. Ljuskällans placering ändrar framförallt skalstreckens bredd. Eftersom mikroskopet 
är relativt billigt är konstruktionen ömtålig. Systemet är byggt i plast, inklusive linser och 
objektiv. Det är osäkert hur värmen från den anslutna lampan påverkar utvidgningen hos 
materialet. Det är därför viktigt med regelbundna kalibreringar. 
 Den största felkällan för kalibrering med ett automatiskt system består 
troligen i att vi har svårt att beskriva den mänskliga hjärnans funktioner med simpla 
algoritmer. Människan har en förmåga att filtrera bort information som den finner felaktig 
och kan därför tolka ett objekt annorlunda. Även det kan vara en förklaring till att vår 
jämförelse med tidigare resultat, se Figur 22, avviker med några mikrometer. Antag 
exempelvis att en av streckens kanter skulle ha en fläck med starkt avvikande intensitet. 
Det betyder att intensitetsprofilen över kanten skulle påverkas medan operatören vid en 
manuell mätning troligen skulle filtrera bort informationen och göra en subjektiv 
bedömning av skalstreckets centrum.   
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6.4 Utvecklingsförslag 
 
En inledande förändring av mjukvaran rör algoritmen för linjedetektering. SP bör 
implementera MIKES algoritm. Tyngdpunkten hos ett skalstreck motsvarar troligen den 
mänskliga hjärnans uppfattning om ett linjecentrum bättre än nuvarande algoritm. 
Eftersom det saknas standardiserade former för hur ett skalstreck ska definieras, kan det 
vara lämpligt att även behålla den nuvarande. 
 Man kan prova att sortera den array där medelvärdet av intensiteten i varje 
pixelkolumn lagras. Att sedan utvärdera en central region av arrayen skulle 
förhoppningsvis ge ett medelvärde som bättre motsvarar människors förmåga att filtrera 
bort små defekter. 
 Scan settings bör kanske flyttas till ett eget formulär. De flesta inställningar 
kan istället göras grafiskt i huvudformuläret genom att markera områden i bilderna med 
musen. Det ger mer plats åt andra komponenter som hellre bör synas i huvudformuläret. 
En av dessa är menyn Options som innehåller flera poster som kan markeras och 
avmarkeras.  
 Minska pbParent (E), pbIntensityParent (F) och 
pbDerivativeParent (G) i horisontell led för att ge mer plats åt övriga 
komponenter. Observera att en ändring i vertikal led påverkar scaleheight som berör 
grafernas utseende. 
 Modularisera källkoden ytterligare. Skapa exempelvis en ny klass clsData 
som innehåller all data. Data skall förstås deklareras privat. Ändring av data sker med 
hjälp av anrop av publika Get- och Let-properties, exempelvis från clsDataManager. 
 Statusraden är inte utnyttjad tillräckligt. Det är möjligt att dela upp den i 
flera sektioner. Den kan exempelvis utnyttjas för att ge användaren överblick över VOL 
och andra parameterar. Det kan också vara intressant att implementera en funktion för att 
ändra sökväg under körning till den katalog där resultatfilerna sparas. Sökvägen är också 
någonting som kan redovisas på statusraden, alternativt i huvudlisten. 

 
6.5 Slutsatser 
 
Det har under arbetets gång framkommit att en automatisering av mätprocessen för 
längdskalor är möjlig. Systemet som realiserats har dock begränsningar vilket gör det 
olämpligt för att detektera skalstreck på annat än grövre verkstadsskalor. När en bättre 
mätosäkerhet önskas, krävs vissa förändringar, både i hård- och mjukvara. Kamera och 
optik bör uppgraderas för att öka upplösningen. Att ändra algoritmerna för 
kantdetektering kan göra det möjligt att nå en upplösning på subpixelnivå. Om det blir 
möjligt att analysera objektmikrometrar med ett sådant system är i dagsläget oklart. Där 
utgör troligen våglängden hos ljuset en begränsande faktor.  
 Dagsaktuell forskning bedrivs dock bland annat av forskare vid amerikanska 
standardiseringsinstitutet, Nist (Wallerius, 2005). De har planer på att utveckla ett 
faskänsligt ”spridningsfältsmikroskop”. Tanken bygger på att använda fasinformationen i 
synligt ljus för att höja upplösningen. Man räknar med att kunna öka ett mikroskops 
upplösning upp till fem gånger. Det kan därför vara för tidigt att dra några slutsatser om 
användandet av ett optiskt system för utvärdering av objektmikrometrar.  
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8 Bilagor 
 
8.1 System för objektmikrometrar 
 
I Tabell 8 listas nödvändiga komponenter till Thales-Optems modul Zoom 70XL. 
Kameran saluförs av BFi OPTiLAS i Uppsala medan Parameter är agent för Thales-
Optem i Sverige. Katalognummer är endast förslag och kompatibiliteten liksom priser bör 
kontrolleras inför ett köp, se avsnitt 2.3.2.2.1. Priserna är hämtade från de slovenska 
kollegornas beställning och priset för Thales-Optems högupplösande objektiv är en 
uppskattning baserat på deras uppgifter. Kamerans pris baseras på uppgifter från 
PixeLINK hemsida och gäller den amerikanska marknaden. 
 

Produkt Tillverkare Typ/märke Kat.nr. Pris (kr) 
     
Digitalkamera: PixeLINK PL-A686 - 21700 
Förlängningstub: Thales-Optem 1X 29-90-72 1360 
Zoommudul:  Thales-Optem Zoom 70XL 39-19-40 12630 
Koaxial belysning: Thales-Optem V. Ill. Module 296515-310 3920 
Fiberkoppling Thales-Optem Iris diaphragm 29-65-17 765 
Fiberoptik Thales-Optem 6 ft, 6 mm 29-60-25-06 1570 
Ljuskälla Thales-Optem 230V / 150W 29-60-74 4600 
Objektiv Thales-Optem High-Res 20X 28-20-46 16240 
     
   Summa: 62785 

Tabell 8. Kostnadskalkyl för Zoom 70XL och PL-A686 

 
8.1.1 PL-A686: Fakta 
 
PixeLINK:s kamera PL-A686 kan fås med sensor av Bayertyp eller i monokromt 
utförande. Upplösningen är 2208x3000. Bildfrekvensen ligger på 5 Hz för maximal 
upplösning men eftersom storleken av den aktiva delen av sensorn kan regleras kan en 
frekvens på 88 Hz uppnås. Kameran monteras med C-gänga. Den kan fås med ett bitdjup 
på 8 eller 10 bitar. Anslutning till dator sker via FireWire. Triggning sker via mjukvara 
och kameran har en rullande slutare. Sensorn som har en storlek av 12,8x9,6 mm och en 
pixelstorlek  på 3,5x3,5 �m, förflyttas troligen med hjälp av piezoelement för att en god 
upplösning skall nås. 
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8.2 System för verkstadsskalor/demonstration 
 

Produkt Tillverkare Typ/märke Kat.nr. Pris (kr) 
     
Kamera/Mikroskop Mattel/Intel Intel Play QX3 - 1000 
Fäste SP:s verkstad - - 4600 
     
   Summa: 5600 

Tabell 9. Kostnadskalkyl för realiserat system 

 
8.2.1 Fäste för mikroskop 
 
Fästet för mikroskopet Intel Play QX3 är byggt i lättmetall enligt Figur 24. En kub med 
måtten 50x70x80 mm har ett cylinderformat hål med en diameter på 65.6 mm vilket gör 
att mikroskopkroppen som har en diameter på 65.4 kan klämmas fast utan skruv. Där 
finns ändå en låsskruv som kan användas vid behov. Kuben har en bredd på 70 mm för att 
rymmas mellan mätspetsen och skenan för den manövrerbara plattan. ”Benen” är 110 mm 
långa och har 20 mm mellan varje skruvhål. Dessa kan nyttjas för att öka mikroskopets 
vertikala arbetsområde. Positioneringsbordet kan röra sig 40 mm i vertikal riktning utan 
att bryta laserstrålen.  
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Figur 24. Fäste för mikroskop 
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8.3 Algoritm för mätsekvens 
 
Den rutin som styr programmets huvudsekvens heter btnRun_Click och den 
exekveras när användaren trycker på Run. I rutinen deklareras till en början variabler som 
beskriver sekvensens läge och status. Felhanteringen sker via en GoTo-sats. Användaren 
uppmärksammas på det aktuella felet innan rutinen avslutas. 
 Om ingenting oförutsett inträffar beräknas antal steg och repetitioner i 
mätsekvensen utifrån användarens inmatade värden. Joysticken inaktiveras för att 
användaren inte skall kunna påverka mätningen manuellt. Den yttre loopen, vars 
repetitioner styrs av variabeln i, hanterar mätsekvensens repetitioner. Den inre loopen 
hanterar de rutiner som anropas för varje skalstreck. 
 En mätning av ett skalstreck börjar med att mikroskopet positioneras över 
strecket. En testbild tas och den utvärderas sedan. Resultatet utvärderas och mikroskopets 
position korrigeras för att skalstrecket skall hamna så nära centrum som möjligt. Efter 
korrektionen tas ett slutgiltigt kort där korrektionstermen beräknas på nytt. Resultatet 
lagras tillsammans med laservärdet i en resultatfil. 
   
'----------------------------------------------------------- 
' Name:     btnRunClick 
' Type:     Sub 
' Purpose:  Atomises measurement procedure 
' Comment:   
'----------------------------------------------------------- 
Private Sub btnRun_Click() 
' Create variables for repetitions steps and position 
   Dim i As Integer 
   Dim k As Integer 
   Dim iNmbrOfSteps As Integer 
' Tell this class that a new sequence is running 
   bStop = False 
' Take care of errors 
On Error GoTo Err_btnRun_Click 
' Change form behaviour 
   Me.Caption = "LineFinder - " & sName & "[" & iSequence & "]" 
   Set fm = New clsFileManager 
   btnRunMan.Enabled = False 
   btnRun.Enabled = False 
' Calculate number of steps in each repetition 
   iNmbrOfSteps = CSng(tbLength.Text) \ CSng(tbStep.Text) + 1 
' Disable joystick 
   JKJoystick1.TStop 
' Outer loop (repetitions) 
   For i = 1 To CInt(tbRep.Text) 
' Inner loop (steps) 
      For k = 1 To iNmbrOfSteps 
' Check if stopbutton has been pressed and if so, exit sub 
         If bStop = True Then 
            Resume Exit_btnRun_Click 
         End If 
' Clear pictureboxes 
         pbPicture.Cls 
         pbIntensity.Cls 
         pbDerivative.Cls 
' Report status 
         pbState.BackColor = &HFF& 
         sBar.Panels.Item(1).Text = "Rep:" & i & " Line:" _  
& k & " Checking position..." 
' Adjust position 
         Call adjustPosition(i, k) 
         If k = 1 Then 
            Call d.setLaserToZero 
         End If 
' Report status 
         pbState.BackColor = &HFF& 
         sBar.Panels.Item(1).Text = "Rep:" & i & " Line:" & k & _ " Scanning..." 
' Capture picture 
         Call c.capture(pbPicture) 
         pbPicture.Refresh 
' Scan according to settings 
         If k = 1 And menuLeftEdge.Checked Then 
            Call scanPicture(0) 
         ElseIf k = iNmbrOfSteps And menuRightEdge.Checked Then 
            Call scanPicture(1) 
         Else 
            Call scanPicture(-1) 
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         End If 
' Try to save scan in result file 
         If s.saveScan(d, pbPicture, i, CInt(tbRep.Text), k, _ iNmbrOfSteps, 
iSequence, dMediumSpacing) = False Then 
            Exit Sub 
         End If 
' If checked, image files are saved 
         If menuSavePicturesOption.Checked = True Then 
            Call fm.savePicInSequence(pbPicture.Image,sName, _ "Seq" & iSequence & 
"Rep" & CStr(i) & "Line" & CStr(k)) 
         End If 
         If k = iNmbrOfSteps Then 
            Exit For 
         End If 
         Call m.moveToNextPosition(CSng(tbStep.Text)) 
      Next k 
      Call m.moveToStartPosition(CSng(tbStart.Text)) 
' Report status 
      pbState.BackColor = &HFF& 
      sBar.Panels.Item(1).Text = "Rep:" & i & " Checking start _                  
position to detect deflection..." 
' Adjust position 
      Call adjustPosition(i, 1) 
      pbState.BackColor = &HFF& 
      sBar.Panels.Item(1).Text = "Rep:" & i & " Scanning to _ determine 
deflection..." 
' Capture picture 
      Call c.capture(pbPicture) 
' Scan according to settings 
      If k = 1 And menuLeftEdge.Checked Then 
         Call scanPicture(0) 
      Else 
         Call scanPicture(-1) 
      End If 
' Tries to save scan in result file 
      If s.saveScan(d, pbPicture, i, CInt(tbRep.Text), 0, _ iNmbrOfSteps, 
iSequence, dMediumSpacing) = False Then 
         Exit Sub 
      End If 
' If checked, image files are saved 
      If menuSavePicturesOption.Checked = True Then 
         Call fm.savePicInSequence(pbPicture.Image, sName, _ "Seq" & iSequence & 
"Rep" & CStr(i) & "Line" & CStr(0) & "Check") 
      End If 
   Next i 
'Finishes sequence 
Exit_btnRun_Click: 
   iSequence = iSequence + 1 
   btnRunMan.Enabled = True 
   btnRun.Enabled = True 
   Set fm = Nothing 
   pbState.BackColor = &HFF00& 
   sBar.Panels.Item(1).Text = "Ready" 
   Exit Sub 
Err_btnRun_Click: 
   MsgBox Err.Description & vbCrLf & "Check sequence for wrong _ input." 
   Resume Exit_btnRun_Click 
End Sub 
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8.4 Algoritm för kantdetektering 
 
Rutinen storeLines beräknar positioner i bilden för skalstreck utifrån gradienten av 
den genomsnittliga kolumnintensiteten. Den utgår alltså från lDerivative. 
Gradientens maxima och minima lagras i arrayerna sMax() och sMin(). Dessa 
extremvärden motsvarar höger och vänter skalstreckskant. Genom att bilda medelvärden 
av dessa kan sedan skalstreckens mittpositioner beräknas. Bredden hos skalstrecken fås 
av differensen mellan sMax() och sMin(). Båda värdena lagras i en tvådimensionell 
array vid namn myLines(). 
 
'----------------------------------------------------------- 
' Name:     storeLines 
' Type:     Sub 
' Purpose:  Finds line centres 
' Comment:  The lines are saved as myLineType 
'----------------------------------------------------------- 
Public Sub storeLines(lNoiseLevel As Long, _ 
iInclEdges As Integer, sMaxWidth As Single, sMinWidth As Single) 
' Declare variables for pixel iteration     
   Dim s As Single 
   Dim sPos As Single 
' Declare variables for line iteration     
   Dim i As Integer 
   Dim j As Integer 
' Declare variables for local derivative minima and maxima  
   Dim lMaxValue As Long 
   Dim lMinValue As Long 
' Redim arrays for max, min and line positions 
   ReDim sMin(0) 
   ReDim sMax(0) 
   ReDim myLines(0) 
' Set local maxima and minima to Zero 
   lMaxValue = 0 
   lMinValue = 0 
' Check for minima 
   For s = 1 To UBound(lDerivative, 1) – 1 
      If lDerivative(s) <= lDerivative(s - 1) And _ 
      lDerivative(s) <= lDerivative(s + 1) And _ 
      lDerivative(s) < -lNoiseLevel Then 
         If lDerivative(s) < lMinValue Then 
            sMin(UBound(sMin, 1)) = s 
            lMinValue = lDerivative(s) 
         End If 
      ElseIf lDerivative(s) >= -lNoiseLevel And _ 
      lDerivative(s - 1) < -lNoiseLevel Then 
         ReDim Preserve sMin(UBound(sMin, 1) + 1) 
         lMinValue = 0 
      End If 
   Next s 
' Check for maxima 
   For s = 1 To UBound(lDerivative, 1) - 1 
      If lDerivative(s) >= lDerivative(s - 1) And _ 
      lDerivative(s) >= lDerivative(s + 1) And _ 
      lDerivative(s) > lNoiseLevel Then 
         If lDerivative(s) >= lMaxValue Then 
            sMax(UBound(sMax, 1)) = s 
            lMaxValue = lDerivative(s) 
         End If 
      ElseIf lDerivative(s) <= lNoiseLevel And _ 
      lDerivative(s - 1) > lNoiseLevel Then 
         ReDim Preserve sMax(UBound(sMax, 1) + 1) 
         lMaxValue = 0 
      End If 
   Next s 
' Exit sub if no minima or maxima exists 
   If UBound(sMin, 1) < 1 Or UBound(sMax, 1) < 1 Then 
      Exit Sub 
   End If 
'Redim arrays  
   ReDim Preserve sMin(UBound(sMin, 1) - 1) 
   ReDim Preserve sMax(UBound(sMax, 1) - 1) 
   j = 0 
' Change to pixels from mm 
   sMaxWidth = sMaxWidth * UBound(lPixData, 1) / dFOV 
   sMinWidth = sMinWidth * UBound(lPixData, 1) / dFOV 
' Iterate through array of min positions 
   For i = 0 To UBound(sMin, 1) 
' Loop until there’s a maximum to the right of a minimum 
      Do Until sMax(j) >= sMin(i) 
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         If j >= UBound(sMax, 1) Then 
            Exit For 
         End If 
         j = j + 1 
      Loop 
' Calculate line centre if values are within boundaries 
      If sMax(j) - sMin(i) < sMaxWidth And _ 
      sMax(j) - sMin(i) > sMinWidth Then 
         sPos = (sMax(j) + sMin(i)) / 2 
         myLines(UBound(myLines, 1)).sWidth = sMax(j) - sMin(i) 
         If iInclEdges = 0 Then  
' Left edge of scale 
            myLines(UBound(myLines, 1)).sPos = sMin(i) 
         ElseIf iInclEdges = 1 Then  
' Right edge of scale 
            myLines(UBound(myLines, 1)).sPos = sMax(j) 
         Else  
' Ordinary line 
            myLines(UBound(myLines, 1)).sPos = sPos 
         End If 
         ReDim Preserve myLines(UBound(myLines, 1) + 1) 
      End If 
   Next i 
   If UBound(myLines, 1) < 1 Then 
      Exit Sub 
   End If 
   ReDim Preserve myLines(UBound(myLines, 1) - 1) 
End Sub 
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8.5 Företagsförteckning 
 

� BFi Optilas  http://bfioptilas.com/  
Försäljare av PixeLINK i Uppsala 

 
� Canon  http://www.canon.com/  

Kameratillverkare, tillhandahåller gratis SDK 
 
� Canon RCC Mölndal Telefon: 031-7203480 

Canons servicecenter 
 
� Celestron  http://www.csgnetwork.com/  

Samling av nyttiga javaskript för konvertering och beräkning 
 
� Cohu  http://www.cohu-cameras.com/  

Försäljare av industrikameror 
 
� Computer Optics  http://www.computeroptics.com/  

Försäljare av främst linser men även färdiga optiska system för datorer 
 
� Crownhill Associates http://www.crownhill.co.uk/  

Elektronik 
 
� CyberPhoto  http://www.cyberphoto.se/ 

Kameror, erkänt bra sida med utförliga recensioner 
 
� Dalsa  http://www.dalsa.com/ 

Stort företag inom kameror, sensorer 
 
� DCViews  http://www.dcviews.com/  

Recensioner av digitalkameror 
 
� Digital Blue  http://www.playdigitalblue.com/  

Försäljare av det mikroskopet Intel Play QX3 
 
� Edmund Optics  http://www.edmundoptics.com/  

Postorderföretag inom optik och maskinseende 
 
� Hoya  http://www.hoyaoptics.com/ 

Linser, glas 
 
� IRF, Institutet för Rymdfysik http://www.irf.se/  

Kontakt:Urban Brändström 
 
� Kodak  http://www.kodak.com/  

Kameror 
 
� LensPlus  http://www.lensadapter.com/  

Adapters mellan kameror och mikroskop 
 
� LMScope  http://www.lmscope.com/  

Tysk sida med mikroskopadapters 
 

http://bfioptilas.com
http://www.canon.com
http://www.csgnetwork.com
http://www.cohu-cameras.com
http://www.computeroptics.com
http://www.crownhill.co.uk
http://www.cyberphoto.se
http://www.dalsa.com
http://www.dcviews.com
http://www.playdigitalblue.com
http://www.edmundoptics.com
http://www.hoyaoptics.com
http://www.irf.se
http://www.kodak.com
http://www.lensadapter.com
http://www.lmscope.com
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� Melles Griot  http://www.mellesgriot.com/  
Stort företag inom optik 

 
� Mel Sobel Microscopes  http://www.microscopestore.com/  

Säljer färdiga lösningar för digital mikroskopi 
 
� MicroscopeUSA  http://www.microscopesusa.com/  

Mikroskop och industrikameror 
  
� MIKES  http://ww.mikes.fi/  

Finska motsvarigheten till SP 
 

� Nikon  http://www.nikon.co.jp/main/index_e.htm  
Kameratillverkare 

 
� Olympus  http://www.olympusmicro.com/  

Mikroskoptillverkare, sidan innehåller mycket information 
 
� Oriel  http://www.newport.com/oriel/  

Optik, linser, objektiv 
 
� Parameter  http://www.parameter.se/  

Svensk försäljare av industrikameror och Thales-Optems system Zoom 70XL, 
Kontakt:Peter Trollsås 

 
� Photometrics  http://www.photomet.com/  

Försäljning av industrikameror 
   

� PixeLINK  http://www.pixelink.com/  
Tillverkare av industrikameror 

 
� Scandinavian Photo http://www.scandinavianphoto.se/  

Försäljning av kameror, erkänt bra och tydlig sida 
 
� Schneider Optics  http://www.schneideroptics.com/  

Försäljning av zoommoduler med telecentrisk optik i objekt- och bildplan 
 

� Scopetronix  http://www.scopetronix.com/  
Försäljning av framförallt MaxView Plus kameraadapter 
 

� Steve’s Digicams http://www.steves-digicams.com/  
Recensioner av digitalkameror 
 

� Thales-Optem  http://www.thales-optem.com/  
Företag som tillverkar zoommoduler för mikoskopi 
Kontakt: Eric Best från företagets europaavdelning 

 
� Thorlabs   http://www.thorlabs.com/  

Optik, linser, objektiv 
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http://www.microscopesusa.com
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http://www.nikon.co.jp/main/index_e.htm
http://www.olympusmicro.com
http://www.newport.com/oriel
http://www.parameter.se
http://www.photomet.com
http://www.pixelink.com
http://www.scandinavianphoto.se
http://www.schneideroptics.com
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