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Sammanfattning 

HDR (High Dynamic Range) är en teknik som gör det möjligt att fånga in ett 

större dynamiskt omfång en vad en vanlig bild skulle klara av. 

Användningsområdena för sådana HDR-bilder är många men företag inom 

spel- och film- och visualiseringsindustrin använder ofta bilderna för virtuell 

ljussättning, däribland Syndicate Entertainment. Det är ett 

filmproduktionsbolag beläget i Stockholm där examensarbetet delvis är 

utfört. 

Idén bakom examensarbetet är att den komplicerade och långsamma 

processen att skapa HDR-bilderna bör kunna effektiviseras. En utförd 

enkätundersökning ligger tillsammans med litteraturstudier och kontakt med 

handledare på företaget och skolan som grund för en framtagen arbetsgång. 

Arbetsgången är den kedja av processer som krävs för att skapa en HDR-bild 

och vidare en ljusmapp. Denna arbetsgång granskas kritiskt där förslag på 

förbättringar redovisas. Förutom granskningen har en 

demonstrationsapplikation utvecklats. Det finns två syften med denna 

applikation. Syftena är dels att tillgodose företagets önskemål om att erhålla 

en applikation som går att använda i praktiken, dels för att realisera och testa 

några av de framtagna effektiviseringsteorierna.  
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1 INLEDNING 

1.1 TYPOGRAFISKA FÖRTYDLIGANDEN 
Rapporten är skriven på svenska men många av de ord och begrepp som 

finns med i rapporten är skriven på engelska. Detta sker i de fall där det 

engelska ordet ger läsaren en bättre förståelse eller då det inte existerar en 

svensk översättning. När det gäller termer och förkortningar förklaras de 

först i löpande text och följs därefter av en förklaring inom parantes. I 

resterande del av rapporten används förklaringen inom parentesen. I slutet av 

rapporten samlas branschspecifika ord och förkortningar i en ordlista.  

Källhänvisningar följer standarden ISO 690. Det innebär att källor beskrivs 

med ett numeriskt värde inom en parantes. De bilder som saknar 

källhänvisning är skapade av författarna.  

I rapporten nämns ofta bitdjup och i dessa fall är det bitdjupet per färgkanal 

som menas.  

1.2 BAKGRUND 
Vid Linköpings Universitet, Campus Norrköping ges en 

civilingenjörsutbildning på 180 poäng som heter Medieteknik. Utbildningen 

ger en gedigen grund i matematik och teknik, men även mer tillämpade 

kunskaper inom digitala medier, visualisering, grafisk teknik, design, 

projektledning och interaktion mellan människa och teknik (1). Utbildningen 

avslutas med ett examensarbete på 20 poäng.   

Examensarbetet är utfört i samarbete med Syndicate Entertainment AB. Det är 

ett filmproduktionsbolag i Stockholm som arbetar med digitala 

specialeffekter. De har producerat reklamfilm för företag såsom IKEA, Honda, 
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Audi, Peugeot, Toyota, Renault, SAAB, Volvo, Coca Cola, Hoover och Nike. De 

har även producerat musikvideos för artister såsom Kylie Minouge, Depeche 

Mode och Beyonce (2). Mattias och Fredrik Malmer har fungerat som 

handledare på företaget. Mattias är en av delägarna och är Lead 3D Artist. 

Fredrik är programmerare och arbetar med visuella 3D-effekter. Han sköter 

även till stora delar den tekniska utrustningen.  

Många företag inom spel- och film- och visualiseringsindustrin använder 

HDR-bilder (0000          
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HDR) för virtuell ljussättning, däribland Syndicate Entertainment. Idén bakom 

examensarbetet är att den komplicerade och långsamma processen att skapa 

HDR-bilderna bör kunna effektiviseras.  

På Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) vid Linköpings 

Universitets finns god kunskap inom HDR och närliggande områden. 

Forskning bedrivs bland annat inom HDR-video och en av forskarna är 

universitetslektor Stefan Gustavson. Stefan har fungerat som handledare för 

detta examensarbete. Grundläggande kunskap inom området har erhållits 

under kursen Image Based Rendering med examinator Mark Ollila och 

doktorand Jonas Unger som laborationshandledare. Övriga kunskaper är 

framförallt införskaffade under kursen Bildbehandling och bildanalys. Ett 

gediget fritidsintresse inom både foto och film har också bidragit till 

utvecklingsriktningen för examensarbetet.  

1.3 SYFTE  
Syftet är att effektivisera processen att skapa HDR-bilder inom produktion. 

En utförd enkätundersökning ligger tillsammans med litteraturstudier och 

kontakt med respektive handledare som grund för en framtagen arbetsgång. 

Arbetsgången är den kedja av processer som krävs för att skapa en HDR-bild 

och vidare en ljusmapp. Denna arbetsgång granskas kritiskt där förslag på 

förbättringar redovisas. Förutom granskningen har en 

demonstrationsapplikation utvecklats. Det finns två syften med denna 

applikation. Syftena är dels att tillgodose företagets önskemål om att erhålla 

en applikation som går att använda i praktiken, dels för att realisera och testa 

några av de framtagna effektiviseringsteorierna.  

1.4 STRUKTUR 
I den inledande delen av rapporten ges den teoretiska grund som krävs för 

att förstå resterande delar av rapporten. Därefter följer ett kapitel som är 

inriktat mot HDR i produktion. I detta kapitel beskrivs enkätundersökningen 

som vägs samman med litteraturstudierna. Utifrån dessa redovisas en utförlig 

teoretisk modell som ligger till grund för den framtagna applikationen som 

även denna beskrivs. Slutligen redovisas resultatet. 

1.5 AVGRÄNSNING 
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Examensarbetet fokuserar på bildinsamling och HDR-generering med hjälp 

av bildbehandling. Användandet av bildmaterialet ligger utanför fokus för 

detta arbete. Vidare är det framför allt den svenska marknaden som 

undersöks. De resultat som redovisas är användbara internationellt men det 

är viktigt att nämna att enkätundersökningen endast har skickats ut till 

svenska företag. Som nämndes tidigare är ett av syftena att utveckla ett 

program som går att använda i praktiken. En avgränsning som gjorts är att ej 

implementera full funktionalitet i denna version. Exempelvis går programmet 

i nuläget endast att använda tillsammans med vissa Canon-kameror i. 

1.6 METOD 
Examensarbetet utgår från egna idéer. Dessa har diskuterats med handledare 

på skolan och på Syndicate Entertainment. Idéerna skrevs ner i en 

kravspecifikation som godkändes av företaget. Denna låg sedan till grund för 

implementationen. Utvecklingsarbetet påbörjades relativt tidigt men allt 

eftersom kunskap och fakta införskaffades har programmet iterativt fått 

bättre funktionalitet. Metoden för enkätutskickningen har även denna skett i 

iterationer. För att öka svarsfrekvensen har enkäten skickats ut i flera 

omgångar till de företagen. Mot slutet av utvecklingsarbetet har ett framtaget 

poängsystem avgjort funktionaliteten i programmet. Funktionalitet 

betygsattes utifrån faktorerna: svårighet, implementationstid och relevans. 

Den totala poängen avgjorde dess prioritering.  
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2 TEORI 

2.1 LJUSET 
Vi ser saker runt omkring oss varje dag, från att vi kliver upp tills vi går och 

lägger oss. Det vi faktiskt ser är ljuset, ljus som nära eller långt borta träffat 

ett föremål för att reflekteras och träffa våra ögon.   

Även fast en lampa på 60 W många gånger kan upplevas väldigt ljusstark så 

är den inte i närheten så ljus som solen (3.8 ∙ 10�� W) (3). Ljuset på en solig dag 

kan vara upp mot en miljard gånger ljusare än under den mörkaste natten (4).  

2.1.1 DEFINITION 
Under de senaste århundradena har det funnits många olika teorier om vad 

ljus egentligen är. De senaste härstammar från kvantfysiken där ljus beskrivs 

som partiklar (fotoner) eller av kombinerade elektriska och magnetiska 

vågrörelser (frekvenser) som kan färdas i vakuum, alltså där ingen känd 

massa existerar. De moderna fysikerna menar att dessa båda är en 

matematisk förenkling av ett mer komplicerat förlopp, men att ljuset kan 

beskrivas med båda metoderna och användas för de mesta av de fenomen 

ögat kan se.  

Som vågformiga rörelser kan strålningen beskrivas med egenskaperna 

våglängd (�) och frekvens (�), där produkten ger strålningens hastighet (�) i 

m s⁄ .  

� =  � ∙ � 

Som partiklar kallas den elektromagnetiska strålning fotoner och betecknas 

!, gamma. Fotoner är de minst delningsbara energipaket av elektromagnetisk 

strålning. För att förstå vad en foton egentligen är bör man förstå hur materia 



6 

 

är uppbyggt. Materia är uppbyggt av atomer som i sin tur innehåller olikt 

laddade partiklar som heter protoner, neutroner och elektroner. I atomen 

utgör protonerna och neutronerna dess kärna, med elektroner cirkulerande i 

banor runt dessa.  

Det vanligaste sättet att alstra ljus är genom uppvärmning. Vid uppvärmning 

tillförs energi till elektronerna så att elektronerna antar en högre 

omloppsbana runt atomkärnan, det vill säga en eller flera omloppsbanor 

längre bort från atomkärnan. När elektronerna sedan faller tillbaka till sina 

ursprungliga banor utsänds fotoner och ljus bildas. Fotonen har en frekvens 

vilket exakt matchar avståndet för elektronåterfallet. Med hjälp av detta 

samband kan den elektromagnetiska strålningen delas upp i olika typer av 

vågländer. Detta schema kallas det elektromagnetiska spektret (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 1111). 

 

FIGUR 1. DET ELEKTROMAGNETISKA SPEKTRET. 

Eftersom korta vågor är ekvivalent med hög frekvens och vice versa går detta 

schema från korta vågor och hög frekvens till långa vågor och låg frekvens. 

Hög frekvens ger också hög energi. Därför går schemat även från hög energi 

till låg energi. Vid de höga energierna och korta vågorna återfinns gamma- 

och röntgenstrålning och vid de korta energierna och långa vågorna återfinns 

radiovågorna.   

Det är endast ett väldig liten del av detta spektrum som vi människor kan se, 

ungefär 380 nm till 750 nm varierat från person till person. Detta intervall 

kallas för det synliga ljuset. De olika våglängderna uppfattas som färgerna: 

violett, indigo, blå, grön, gul, orange och röd (5). Alla dessa färger adderat 

resulterar i vitt, medan avsaknad av färg resulterar i svart (6). 
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2.1.2 BELYSNING 
Hur upplyst ett rum är beskrivs av enheterna ljustäthet (luminans) och 

belysningsstyrka (illuminans). Den mängd ljus som transporteras i rymden 

från en intensitetskälla kallas ljusflöde eller mer specifikt för flux. Enheten 

beräknas i energi per yta och tidsenhet och anges i lux, även kallat lumen. 

Det som skiljer illuminans från flux, är att illuminansen tar hänsyn till hur 

ljuskällan sprider ut ljuset på mottagarytan och avståndet till källan (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 2222). 

 

FIGUR 2. GRAFISKT FÖRTYDLIGANDE FÖR INTENSITET, ILLUMINANS, LUMINANS OCH FLUX. 

När det gäller infallande och utgående ljus kan en viss förvirring råda runt 

dess benämningar. Utöver luminans och illuminans används även radians och 

irradians flitigt vid beskrivning av ljuset. Dessa har båda samma innebörd när 

det gäller ljusets strålgång, men de används i olika sammanhang. luminans 

och illuminans används inom fotometrin, alltså hur ljuset uppfattas i 

förhållandet till ögats spektrala känslighet. Radians och irradians är 

radiometriska storheter som används för att beskriva strålande energi, effekt 

och effekttäthet, alltså effekt per ytenhet (W m�⁄ ).  
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2.1.3 OBJEKTINTERAKTION  
När ljuset interagerar med ett annat medium påverkas det på många olika 

sätt (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 3333). Ljuset kan till exempel via absorption ändra riktning, vilket i sin 

tur medför att våra ögon uppfattar det som skillnad i färg eller intensitet.  

Som tidigare nämnt beror ljusets beteende på energiavfallen hos elektronerna 

i de material ljuset interagerar med (2.1.12.1.12.1.12.1.1DDDDEFINITIONEFINITIONEFINITIONEFINITION).     

 
FIGUR 3. DE MEST VANLIGA SÄTT LJUS KAN INTEGRERA MED ETT MATERIAL. GRÖN RUTA 

FÖRKLARAS NÄRMARE I RAPPORTEN. 

Mest vanligt är att ytor interagerar med ljus genom reflektion med delvis 

absorption. Dessa sker med mer eller mindre spridning. Matta ytor med färg 

har till exempel alla tre effekterna. En reflektion kan spridas i en sådan yta 

två olika sätt. Antingen träffar ljuset en jämn yta eller en ojämn yta. När ljuset 

träffar en jämn yta sker totalreflektion av ljuset (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 4444). I den reflekterande 

ytans material sprids ljusets energi över atomernas elektroner och passeras 

inte vidare till nästa atom. Detta innebär att den absorberade energin 

returneras med samma frekvens som det inkommande ljuset och vinkeln för 

det utgående ljuset blir densamma som vinkeln för det infallande ljuset. När 

ljus totalreflekteras upplevs ytan blankt speglande.  
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FIGUR 4. LJUS REFLEKTERAS I JÄMN YTA. 

När ljuset träffar en ojämn yta sker också totalreflektion men eftersom ljuset 

träffar olika upphöjningar i ytan sker totalreflektionerna i olika vinklar och 

spridningen blir större (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 5555). Vid stor spridning upplevs ytan matt. De 

flesta ytor i omgivningen kan anses vara matta.  

 

FIGUR 5. LJUS REFLEKTERAS I OJÄMN YTA. 

2.2 MÄNNISKANS SYNSYSTEM  
Tack vara synsystemet är det möjligt att uppfatta färg och ljusvariation för att 

skapa en visuell tolkning av omgivningen. Detta är mycket komplext system 

där en bild, som tolkas av hjärnan, är den slutliga produkten av ett 

komplicerat samspel mellan ögon och synbanor.  

2.2.1 ÖGATS UPPBYGGNAD 
För att skapa en visuell bild registrerar ögat fotoner eller enklare beskrivet 

ljus. För att kunna registrera detta är ögat utrustad med en mäng olika 

optiska komponenter. Därför är det lätt att likna ögat vid en kamera där 

ljusstrålarna som når ögat först bryts vid hornhinnan och sedan går vidare 

genom pupillen (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 6666). Hornhinnan och linsen fungerar som kamerans 

objektiv. Regnbågshinnan (iris) motsvarar bländaren med ljusöppningen som 

matchas av pupillen. När ljuset sedan når linsen bryts det på nytt. Sedan 

fortsätter ljuset genom glaskroppen och stannar till sist på näthinnan (retina). 

Näthinnan fungerar som den ljuskänsliga filmen eller den elektroniska 

sensorn i en kamera. Där fångas ljuset upp av synceller vilka sänds vidare 

som impulser upp till hjärnan via synnerven. Det är i hjärnan informationen 

slutligen tolkas likt en bild (7).   
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FIGUR 6. JÄMFÖRELSE, ÖGA OCH KAMERA. 

2.2.1.1 HORNHINNAN 

Hornhinnan är den yttre transparenta ytan på framsidan av ögat och det är 

där ljusets strålar först bryts. Dess främsta uppgift är att skydda ögat och 

bryta ljuset så att linsen kan fokusera. Ljuset bryts dubbelt så mycket i 

hornhinnan än i linsen och är därför väldigt betydande för hur den 

resulterande bilden ska bli. Hornhinnan kan godtyckligt jämföras med ett 

filter på en kamera. Ett filter på en kamera bryter i många fall ljuset på olika 

sätt, men har även uppgift att skydda linsen. 

2.2.1.2 IRIS OCH PUPILLEN 

Iris är den färgade delen av ögat och består av två muskler som reglerar 

ljusflödet. Den ena sluter och den andra vidgar pupillen. Pupillen sluts eller 

vidgas beroende på hur mycket ljus som träffar ögat. Detta fungerar likt 

bländaren i en kamera.  

 

FIGUR 7. PUPILLEN STÄNGD OCH ÖPPEN  (8). 

Efter att ljuset passerat hornhinnan och den vätskan däremellan träffar det 

ögats ljusregulator, pupillen. Pupillen kan ändra sin storlek från cirka två mm 
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i ljus miljö till ungefär åtta mm i mörk miljö beroende på bakgrundens 

intensitetsnivåer. Denna förändring svarar för en reducering på omkring 16 

gånger av ljuset intensitet (ungefär 1 logenhet). Eftersom ljusets 

intensitetsområde sträcker sig över området 1:1 000 000 000 kan betydelsen 

av pupillens insläpp försummas i tonreproduktionsyfte (4) (9).  

Om ögats förändring i pupillen direkt skulle jämföras med bländaren i en 

kamera skulle bländartalet för ögat variera ungefär med �/2.1 i en väldigt 

mörk scen till �/8.3 i ett väldigt ljus scen (2.3.2.22.3.2.22.3.2.22.3.2.2     BBBBLÄNDARÖPPNINGLÄNDARÖPPNINGLÄNDARÖPPNINGLÄNDARÖPPNING) (4).     

2.2.1.3 LINSEN 

Direkt bakom iris hittas linsen. Det är med hjälp av linsen ögat kan fokusera 

på olika avstånd. Genom att ändra dess konvexa form kan den förändra dess 

brytningsindex för att fokusera och göra det möjligt att se skarpt på olika 

avstånd.  

Kamerans optik och autofokusfunktioner strävar båda efter att likna ögats 

lins så mycket som möjligt men har även tagit hänsyn till dess begränsningar 

i zoom. De flesta objektiv i dag olikt ögat har stora zoommöjligheter (2.3.42.3.42.3.42.3.4     

OOOOBJEKTIVETBJEKTIVETBJEKTIVETBJEKTIVET). 

2.2.1.4 NÄTHINNAN 

Näthinnan har en central roll i människans synsystem och den är placerad 

längst bak i ögat. Den omvandlar ljus till elektriska impulser som sedan 

skickas vidare till hjärnan där de blir en medveten bild.  

I en vuxen människa täcker näthinnan cirka 72 procent av ögats sfäriska form 

och har en diameter på ungefär 22 mm. Tjockleken på näthinnan är inte mer 

än 0.5 mm och är täckt av ett svart pigment som används för att förhindra 

reflektion inuti ögat. Som tidigare nämnt fungerar näthinnan likt filmen i en 

analog kamera eller sensorn i en digital kamera. En standard sensor i en 

kamera har exempelvis en diameter på 35 mm och för att förhindra att ljuset 

reflekteras tillbaka är kameran målad svart inuti (10). Det ska poängteras att 

utan en bra film eller sensor i en kamera så är det helt omöjligt att få en bra 

bild. Samma sak gäller för näthinnan.  
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2.2.2 SYNNERV OCH HJÄRNA 
Som tidigare nämnt skapas en bild på ögats näthinna när ögat ser ett 

föremål. Bilden ger upphov till elektriska signaler som leds vidare genom 

synnerven från varje öga. 

De två synnerverna möts och korsar varandra på hjärnans undersida i 

synnervskorsningen. När de sedan fortsätter i form av de två synbanorna 

innehåller varje bana information från båda ögonen. Synbanorna fortsätter till 

syncentrum i hjärnans nacklob. Här tolkas signalerna från två stycken 

tvådimensionella bilder till en tredimensionellbild som används för 

rumsuppfattning. 

I hjärnan finns över ett 30-tal olika visuella stimulicenters som tar hand om 

temporal kodning av bildinformationen. Med temporal kodning menas att 

man endast tolkar skillnader i rörelseinformation i bilden. Liknande kodning 

återfinns i videokodning, exempelvis MPEG-4-kodning. Det är inte svårt att 

förstå varför hjärnan ofta liknas vid en dator.  

2.3 FOTOGRAFERING 
Att fotografera är en avancerad process där en rad olika parametrar påverkar 

resultatet. Ett stort antal av dagens kameror har många automatiska 

inställningsalternativ vilket underlättar för användaren men sätter samtidigt 

begränsningar i det slutgiltiga resultatet. För att styra exakt vad som ska 

fångas på en bild krävs framför allt en digital systemkamera (DSLR) med 

möjlighet att påverka inställningarna manuellt men också god förståelse för 

hur dessa inställningsalternativ påverkar slutbilden (11). 

2.3.1 KAMERANS UPPBYGGNAD  
Trots att kamerautvecklingen ständigt går framåt har kameran i stort sett 

ändrats de senaste 150 åren. Den består av ett kamerahus, en sökare, en 

slutare, ett objektiv med bländare samt ett ljuskänsligt medium. Kamerahuset 

är en ljustät låda som med hjälp av slutaren släpper in en viss mängd ljus 

under en bestämd tid för att avbilda verkligheten på det ljuskänsliga mediet. 

Objektivet är den mest avancerade delen på kameran och består av en 

uppsättning mycket små linser samt en bländare som reglerar dimensionen 

på ljusinsläppet (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 8888) (12) (13).  



2.3.2 EXPONERING

Exponering betyder egentligen ljusmängd och är det mest grundläggande 

begreppet inom fotografering. Det är fyra faktorer som påverkar 

exponeringen. Den

solen, från en lampa eller från blixten på kameran. Förutom ljusintensiteten 

avgörs exponeringen av ljuskänsligheten, slutartiden och bländaröppningen. 

Med den ena parametern låst kan de övriga två v

exponering. M

och vice versa. 

Ett bra exempel för att ytterligare förklara exponeringen är att likna det med

att fylla på vatten i ett glas

vattenmängden är storlek på glaset, tjocklek på röret samt tiden kranen är 

öppen (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 9999

FIGUR 8. KAMERANS UPPBYGGNAD. 

XPONERING 
Exponering betyder egentligen ljusmängd och är det mest grundläggande 

begreppet inom fotografering. Det är fyra faktorer som påverkar 

exponeringen. Den kanske mest uppenbara faktorn är ljuset 

solen, från en lampa eller från blixten på kameran. Förutom ljusintensiteten 

avgörs exponeringen av ljuskänsligheten, slutartiden och bländaröppningen. 

Med den ena parametern låst kan de övriga två varieras med bibehållen 

exponering. Minskas exempelvis slutartiden måste bländaröppningen ökas 

och vice versa.  

Ett bra exempel för att ytterligare förklara exponeringen är att likna det med

att fylla på vatten i ett glas (12). De tre faktorerna som påverkar 

vattenmängden är storlek på glaset, tjocklek på röret samt tiden kranen är 

9999).  
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Exponering betyder egentligen ljusmängd och är det mest grundläggande 

begreppet inom fotografering. Det är fyra faktorer som påverkar 

 från exempelvis 

solen, från en lampa eller från blixten på kameran. Förutom ljusintensiteten 

avgörs exponeringen av ljuskänsligheten, slutartiden och bländaröppningen. 

ieras med bibehållen 

inskas exempelvis slutartiden måste bländaröppningen ökas 

Ett bra exempel för att ytterligare förklara exponeringen är att likna det med 

De tre faktorerna som påverkar 

vattenmängden är storlek på glaset, tjocklek på röret samt tiden kranen är 



FIGUR 9. V

Oavsett om glaset fylls

smalt rör blir den resulterande mängden vatten densamma.

filmen kan jämföras med storleken på glaset. Bländaröppningen motsvarar 

tjockleken på röret och slu

exemplet motsvarar alltså vattenmängden exponeringen och blir densamma 

oavsett hur glaset fylls upp. 

inte hela glaset

över- och underexponering i

FIGUR 10. TJOCKLEKEN PÅ RÖRET M

MOTSVARAR SLUTARTIDE

Exponeringen påverkas alltså av bländaröppningen, slutartiden och 

ljuskänsligheten men varje faktor förändrar också bildens egenskaper. 

förändring av slutartiden påverkar återgivning av rörelser. En förändring av 

ljuskänsligheten påverkar bruset

 

VATTNET I GLASET KAN LIKNAS MED DEN RESULTERANDE EXPONER

Oavsett om glaset fylls upp snabbt med ett grovt rör, eller långsamt

smalt rör blir den resulterande mängden vatten densamma. Känsligheten på 

filmen kan jämföras med storleken på glaset. Bländaröppningen motsvarar 

tjockleken på röret och slutartiden är tiden kranen är öppen (

exemplet motsvarar alltså vattenmängden exponeringen och blir densamma 

oavsett hur glaset fylls upp. Värt att poängtera är att om tiden är för kort fylls 

inte hela glaset och om kranen är på för länge svämmar den över (

och underexponering i kapitel 2.3.2.32.3.2.32.3.2.32.3.2.3     SSSSLUTARTIDLUTARTIDLUTARTIDLUTARTID).  

 

JOCKLEKEN PÅ RÖRET MOTSVARAR BLÄNDARÖPPNINGEN. TIDEN KRANEN ÄR ÖPPEN

MOTSVARAR SLUTARTIDEN. GLASETS STORLEK MOTSVARAR KÄNSLIGHETEN PÅ

Exponeringen påverkas alltså av bländaröppningen, slutartiden och 

ljuskänsligheten men varje faktor förändrar också bildens egenskaper. 

förändring av slutartiden påverkar återgivning av rörelser. En förändring av 

uskänsligheten påverkar bruset i bilden. Skärpedjupet beror på 
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TERANDE EXPONERINGEN. 

ett grovt rör, eller långsamt med ett 

Känsligheten på 

filmen kan jämföras med storleken på glaset. Bländaröppningen motsvarar 

n är tiden kranen är öppen (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 10101010). I 

exemplet motsvarar alltså vattenmängden exponeringen och blir densamma 

Värt att poängtera är att om tiden är för kort fylls 

och om kranen är på för länge svämmar den över (Läs om 

 

IDEN KRANEN ÄR ÖPPEN 

ARAR KÄNSLIGHETEN PÅ SENSORN. 

Exponeringen påverkas alltså av bländaröppningen, slutartiden och 

ljuskänsligheten men varje faktor förändrar också bildens egenskaper. En 

förändring av slutartiden påverkar återgivning av rörelser. En förändring av 

kärpedjupet beror på 



bländaröppningen 

rubrik.   

FIGUR 11. E

FÖRÄNDRING AV LJUSKÄNSL

2.3.2.1  L JUSKÄNSLIGHET

På en analog kamera

digitala sammanhang är det istället en sensor som avgör ljuskänsligheten

(2.3.52.3.52.3.52.3.5     SSSSENSORENSORENSORENSOR). 

(2.2.1.42.2.1.42.2.1.42.2.1.4     NNNNÄTHINNANÄTHINNANÄTHINNANÄTHINNAN

standardiseringsorganisation men syftar alltså i detta fall på känsligheten. 

Vanliga ISO-tal är

värdet räknas som ett steg. När det gäller analog fi

ISO-tal ljus snabbre. Ett högre ISO

signalförstärkning på sensorn. Samma effekt går att uppnå i efterhand i ett 

bildbehandlingsprogram. Nackdelen med höga ISO

högre kornighet och inom digitala sensorer en högre elektronisk brusfaktor. 

2.3.2.2  B

Bländaren är en cirkelformad öppning som reglerar den mängd ljus som når 

sensorn och kan liknas vid ögats iris (

bländartal är 5.6, 8 och 11

eller halvering av det ljus som når sensorn. Ett större tal motsvarar ett mindre 

ljusinsläpp vilket till en början känns lite omvänt. Det beror på att talen är 

bländaröppningen (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 11111111). Faktorerna beskrivs utförligare under respektive 

EN FÖRÄNDRING AV SLUTARTIDEN PÅVERKAR ÅTERGIVNING AV RÖRELSER

ÄNDRING AV LJUSKÄNSLIGHETEN PÅVERKAR KVALITÉN OCH SKÄRPEDJUP

BLÄNDARÖPPNINGEN. 

LJUSKÄNSLIGHET 

På en analog kamera (SLR) är det filmen som är det ljuskänsliga mediet. I 

digitala sammanhang är det istället en sensor som avgör ljuskänsligheten

. En kamerafilm och sensor kan liknas vid näthinnan i ögat 

ÄTHINNANÄTHINNANÄTHINNANÄTHINNAN). Känsligheten mäts i ISO och är egentligen en 

standardiseringsorganisation men syftar alltså i detta fall på känsligheten. 

tal är ISO 100, ISO 200 eller ISO 400, där varje dubblering

värdet räknas som ett steg. När det gäller analog film registrerar ett högre 

tal ljus snabbre. Ett högre ISO-tal på en digital kamera är istället en 

signalförstärkning på sensorn. Samma effekt går att uppnå i efterhand i ett 

bildbehandlingsprogram. Nackdelen med höga ISO-tal är inom analog film en 

kornighet och inom digitala sensorer en högre elektronisk brusfaktor. 

BLÄNDARÖPPNING 

Bländaren är en cirkelformad öppning som reglerar den mängd ljus som når 

och kan liknas vid ögats iris (2.2.1.22.2.1.22.2.1.22.2.1.2     IIIIRISRISRISRIS     OCH PUPILLENOCH PUPILLENOCH PUPILLENOCH PUPILLEN).

5.6, 8 och 11 där varje steg i serien motsvarar en 

eller halvering av det ljus som når sensorn. Ett större tal motsvarar ett mindre 

ljusinsläpp vilket till en början känns lite omvänt. Det beror på att talen är 
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Faktorerna beskrivs utförligare under respektive 

 

RGIVNING AV RÖRELSER. EN 

LITÉN OCH SKÄRPEDJUPET BEROR PÅ 

är det filmen som är det ljuskänsliga mediet. I 

digitala sammanhang är det istället en sensor som avgör ljuskänsligheten 

liknas vid näthinnan i ögat 

Känsligheten mäts i ISO och är egentligen en 

standardiseringsorganisation men syftar alltså i detta fall på känsligheten. 

dubblering av 

lm registrerar ett högre 

kamera är istället en 

signalförstärkning på sensorn. Samma effekt går att uppnå i efterhand i ett 

tal är inom analog film en 

kornighet och inom digitala sensorer en högre elektronisk brusfaktor.  

Bländaren är en cirkelformad öppning som reglerar den mängd ljus som når 

). Vanliga 

där varje steg i serien motsvarar en dubblering 

eller halvering av det ljus som når sensorn. Ett större tal motsvarar ett mindre 

ljusinsläpp vilket till en början känns lite omvänt. Det beror på att talen är 
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relativa mått som syftar på �/5.6, �/8 och �/11 det vill säga en division. 

Storleken på bländaröppningen som ljuset passerar igenom innan den träffar 

sensorn beror alltså både på brännvidden �, och bländartalet (se formel 

nedan). 

'()*+,+- =
.-)/00�(''
.1)/0')-,)1

  

Ett normalobjektiv har vanligen fast brännvidd på 55 mm men kan på ett 

zoomobjektiv variera mellan exempelvis 18 till 55 mm. Av den anledningen 

varierar också den lägsta möjliga (också högsta) bländaren med aktuell 

zoominställning. Bländartalen som nämns ovan finns alla med i den moderna 

skalan som börjar på bländartalet ett. Nästkommande tal i serien är en 

multiplicering med √2 som är ungefär 1.4 (se formel nedan) (14). 

3ä5,67**)0'+ .1ä0')-,)1 ≈ √2 ∙  �ö-+:å+0'+ .1ä0')-,)1 

<+,,) :+- ,)1�ö1='+0: 

1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6 

 

Förutom ljusinsläppet påverkar bländaren också skärpedjupet. Skärpedjupet 

är det avståndsintervall som upplevs som skarpt i bilden. Ett högt bländartal 

ger ett långt skärpedjup och ett lägre bländartal ger ett kortare skärpedjup. 

Orsaken till det är att vid stor bländaröppning (bländartal från cirka 1.4 till 

2.8) går ljuset igenom mycket av optiken där bland annat inre reflektioner ger 

en mer diffus bild. Även om endast centrala strålar träffar sensorn vid liten 

bländaröppning (bländartal från cirka 16 till 32) genererar även denna 

inställning fel och återger inte detaljer helt korrekt. Fenomenet som 

uppkommer kallas för linsöverstrålning och beror på diffraktion. Liksom med 

exponeringen är önskvärt skärpedjup en subjektiv fråga men kort skärpedjup 

används i allmänhet till porträttfotograferingar och långt skärpedjup till 

landskapsfotografering. Den bästa bildkvalitén presterar ett objektiv vid en 

bländare från 5.6 till 11eller ett par steg från objektivets största bländare (15).  

2.3.2.3 SLUTARTID 

Vi exponering av sensorn öppnas slutaren en angiven tid och släpper igenom 

ljus. Den tid som slutaren är öppen kallas för slutartid eller exponeringstid. 

En för lång tid gör att bilden blir för ljus (överexponering) och en för kort tid 

resulterar i en allt för mörk bild (en underexponerad bild), minns 

vattenmängden från glasexemplet (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 9999,,,,     FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 10101010). Vanliga slutartider är 
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1/250, 1/125 och 1/60 sekunder och en halvering eller dubblering av 

slutartiden kallas, liksom för bländaren och ISO-talet, för ett steg.  

I samband med slutartid är det värt att nämna skakningsoskärpa och 

rörelseoskärpa. Skakningsoskärpa kan uppkomma när kameran är handhållen 

och slutartiden är för lång. Rörelseoskärpa är en olägenhet som uppkommer 

då det förekommer rörelser i motivet (16).  

2.3.2.4 EXPONERINGSVÄRDE 

Exponeringen går också att beskriva matematiskt enligt ett system som heter 

Additive system of Photographic Exposure (APEX) (17). Systemet beskriver 

exponeringen med hjälp av två ekvivalenta definitioner. Den första definierar 

mängden ljus som når sensorn genom kombinationen slutartid och 

bländaröppning. Varje kombination som utgör en unik exponering motsvarar 

ett specifikt exponeringsvärde, EV (?@ används i formler). Den andra 

definierar hur mycket exponering som krävs med kombinationen luminans 

och känslighet på sensorn. Det är samma fyra faktorer som nämndes tidigare 

men ur en matematisk synvinkel. Om en kombination av slutartid och 

bländare resulterar i ett specifikt EV som är samma värde som det EV som är 

uträknat med luminans och ljuskänsligheten, ska dessa två resultera i två 

likvärdigt exponerade bilder (18) (se ekvationer nedan). 

?@ = A@ + C@   

'ä- A@  (AD)-,E-+ F)1E+) ä- .1ä0')-,)1 7Gℎ C@ (C(*+ F)1E+) ä- ,('5�ä-'+  

A@ =  log�(3�), där N är bländartal  

   C@ = log�
S
T

, 'ä- , ä- 51E,)-,(' ( 5+6E0'+- 

?@ = U@ + V@ ,  

'ä- U@  (W(1* UD++' F)1E+) ä- 6ä051(:ℎ+,5�ä-'+ 7Gℎ  

V@ (V-(:ℎ,0+55 F)1E+) ä- 1E*(0)05�ä-'+ 

U@ = log�(0.32 ∙ U) , 'ä- U (UD++' -),(0:)ä- XUY − ,)1+, 

V@ = log�(V) , 'ä- V ä- 1E*(0)05 ( �77, − Z)*.+-,5 

Generellt sätt kräver svagt ljus en större ljusmängd men vad som är en 

korrekt exponering är subjektivt. En siffra som APEX använder sig av är en 

medelintensitet på 18 procent, det vill säga att 18 procent av ljuset 

hypotetiskt reflekteras från resultatbilden. Detta kallas även för en medelgrå 
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bild. Ibland kan det behövas en lite lägre eller högre medelintensitet för att 

uppnå fotografens vision av en bra bild.  

Den här typen av beräkningar användes flitigt innan kamerorna utrustades 

med ljusmätare men förkortningarna lever kvar (2.3.32.3.32.3.32.3.3     KKKKAMERAINSTÄLLNINGARAMERAINSTÄLLNINGARAMERAINSTÄLLNINGARAMERAINSTÄLLNINGAR). 

Sambanden är även en bra utgångspunkt när programmet ska optimeras i 

fråga om kamerainställningar. Sambanden sammanfattas i TTTTABELL ABELL ABELL ABELL 1111. 

Exponeringstabellen representerar ett urval av kombinationer som går att 

ställa in på en DSLR-kamera. Förutsatt att ett ISO-tal är valt och önskat EV är 

känt går det att se i tabellen vilka slutartider som fungerar och vidare vilka 

bländartal dessa motsvarar. Varje EV motsvarar ett ungefärligt ljusförhållande 

eller dynamiskt omfång (2.42.42.42.4     DDDDYNAMISKT OMFÅNGYNAMISKT OMFÅNGYNAMISKT OMFÅNGYNAMISKT OMFÅNG). ISO definierar exempelvis EV 

0 vid slutartid 1 och bländartal 1. Låga EV motsvarar mörka ljusförhållanden 

och vid höga EV förkommer mycket ljus. 

 

TABELL 1. EXPONERINGSTABELL. TABELLEN REPRESENTERAR ETT URVAL AV MÖJLIGA 

KOMBINATIONER MED EN CANON 350D. 

2.3.2.5 F-STOP 

I praktiskt användande kallas EV ibland för stop eller f-stop. F-stop betyder 

egentligen f/stop (2.3.2.22.3.2.22.3.2.22.3.2.2     BBBBLÄNDARÖPPNINGLÄNDARÖPPNINGLÄNDARÖPPNINGLÄNDARÖPPNING) men i program som exempelvis 

HDR Shop (19) syftar stoppen på antal steg eller dubbleringar mellan varje 

slutartid. Om programmet är inställt på 1 f-stop menas att skillnaden mellan 

varje ny bild är 1 steg. Är programmet inställt på 2 f-stop fyrdubblas värdena 
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vilket motsvarar 2 steg. Således är ½ f-stop ett inställningsalternativ om 

slutartiden ska förändras med halva steg.       

2.3.3 KAMERAINSTÄLLNINGAR 
Oftast finns det fyra inställningsalternativ på en DSLR-kamera för reglering av 

bländare och slutartid (12). 

2.3.3.1 M – MANUELL INSTÄLLNING AV SLUTARTID OCH 

BLÄNDARE 

Med denna inställning är det helt upp till användaren att ställa in korrekt 

bländartal och slutartid. Inställningsalternativet ger bäst kontroll men kräver 

också mest kunskap. Vid en serie bilder, exempelvis vid panoramamontering, 

är den manuella inställningen det bästa alternativet eftersom värdena inte 

ändras automatiskt mellan varje bild. 

2.3.3.2 A/AV – T IDSAUTOMATIK EFTER VAL AV BLÄNDARE 

Detta alternativ ger bäst kontroll av skärpedjupet. Den största bländaren ger 

automatiskt den kortast möjliga slutartiden för en korrekt exponerad bild (en 

medelgrå bild).  

2.3.3.3 S/TV – BLÄNDARAUTOMATIK EFTER VAL AV 

SLUTARTID 

Inställningen är omvänd den ovan. Om en bländare söks för en specifik 

slutartid kan denna inställning vara ett bra alternativ.  

2.3.3.4 P – AUTOMATISKT VAL AV SLUTARTID OCH 

BLÄNDARE 

Inställningsalternativet kan vara praktiskt för den ovane men ger liten 

kontroll. Inställningen är ett bra alternativ vid inomhusfotografering utan 

användande av blixt. 

2.3.4 OBJEKTIVET 
Ett objektivs främsta syfte är att avbilda verkligheten på sensorn med så lite 

felaktigheter som möjligt. Med felaktigheter menas avvikelser som orsakas av 

bland annat linsreflektioner och hur linser bryter olika färgers ljus. Ett bra 

objektiv har linselement konstruerade av olika sorts glas för att kompensera 



för dessa fel samt

hur ett objektiv kan vara uppbyggt

2.3.4.1  B

Avståndet mellan objektivets optiska centrum och sensorn kallas för 

brännvidd. Brännvidden avgör vilket bildvinkel objektivet ger, vilket är direkt 

kopplat till förstorningsgraden av motivet. Bildvinkeln är med andra ord hur 

stor del av mot

brännvidd (teleobjektiv)

brännvidd en vidare bildvinkel (vidvinkelobjektiv). Intressant är också att för 

en bestämd storlek på 

proportionell mot bildvinkeln. Det är därför objektivets brännvidd anges som 

ett mått på förstorningen. En stor brännvidd ger högre ”förstorning” och 

mindre bildvinkel

förstorningsgrad

för dessa fel samt är de antireflexbehandlade. Bilden nedan är ett exempel på 

r ett objektiv kan vara uppbyggt (20). 

FIGUR 12. ETT OBJEKTIVS UPPBYGGNAD. 

BRÄNNVIDD OCH BILDVINKEL 

Avståndet mellan objektivets optiska centrum och sensorn kallas för 

brännvidd. Brännvidden avgör vilket bildvinkel objektivet ger, vilket är direkt 

till förstorningsgraden av motivet. Bildvinkeln är med andra ord hur 

stor del av motivet som kommer med på bilden. Ett objektiv med en lång 

brännvidd (teleobjektiv) ger en snäv bildvinkel, således ger en kortare 

brännvidd en vidare bildvinkel (vidvinkelobjektiv). Intressant är också att för 

en bestämd storlek på en sensor är objektivets brännvidd omvänt 

proportionell mot bildvinkeln. Det är därför objektivets brännvidd anges som 

ett mått på förstorningen. En stor brännvidd ger högre ”förstorning” och 

mindre bildvinkel. En kort brännvidd ger en stor bildvinkel och liten 

förstorningsgrad (20) (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 13131313).  

FIGUR 13. BRÄNNVIDD OCH BILDVINKEL. 
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Bilden nedan är ett exempel på 

 

Avståndet mellan objektivets optiska centrum och sensorn kallas för 

brännvidd. Brännvidden avgör vilket bildvinkel objektivet ger, vilket är direkt 

till förstorningsgraden av motivet. Bildvinkeln är med andra ord hur 

objektiv med en lång 

ger en snäv bildvinkel, således ger en kortare 
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. En kort brännvidd ger en stor bildvinkel och liten 

 



2.3.4.2  B

Om brännvidden 

utsnittet, perspektivet är alltså detsamma. Om kamerapositionen däremot 

ändras i djupled ändras också perspektivet. Om det är önskvärt att behålla 

storleken av motivet vid förflyttning av kamerapositio

nödvändigt att ändra brännvidden. På långa avstånd

lång, ser motivet platt ut

avstånd känns perspektivet istället hoptryckt

2.3.4.3  O

Olika objektivtyper delas in efter deras brännvidd

2.3.5 SENSOR

Det finns två huvudsakliga typer av sensorer, dels 

(CCD), dels Complementory Metal Oxide Semic

tiden presterade en CMOS

men är idag likvärdiga. CMOS

ljusvariationer men kostar desto m

CCD-sensorn består av en elektronisk halvledarbricka som mäter ljusstyrkan 

som faller på den genom att omvandla fotoner til

(spänning) som sedan leds ut till ett signalbehandlingssystem

information om fotoner hittas i kapitel 

laddas alltså CCD

sensorposition sparas sedan som ett pixelvärde i 

BRÄNNVIDD OCH PERSPEKTIV 

Om brännvidden varieras men kamerapositionen är den samma

utsnittet, perspektivet är alltså detsamma. Om kamerapositionen däremot 

ändras i djupled ändras också perspektivet. Om det är önskvärt att behålla 

storleken av motivet vid förflyttning av kamerapositionen, är det alltså 

nödvändigt att ändra brännvidden. På långa avstånd, där brännvidden är 

ser motivet platt ut. Detta kallas ofta för teleperspektivet. Vid korta 

avstånd känns perspektivet istället hoptryckt (20). 

OLIKA TYPER AV OBJEKTIV 

Olika objektivtyper delas in efter deras brännvidd (TTTTABELL ABELL ABELL ABELL 2222).  

TABELL 2. OLIKA TYPER AV OBJEKTIV (21).    

ENSOR 
Det finns två huvudsakliga typer av sensorer, dels Charged Coupled Device 

, dels Complementory Metal Oxide Semiconductor (CMOS)

tiden presterade en CMOS-sensor lite sämre bildkvalité än en CCD

men är idag likvärdiga. CMOS-sensorn är mycket snabbare på att uppfatta 

ljusvariationer men kostar desto mer än en CCD-sensor.  

sensorn består av en elektronisk halvledarbricka som mäter ljusstyrkan 

som faller på den genom att omvandla fotoner till elektriska laddningar 

(spänning) som sedan leds ut till ett signalbehandlingssystem

information om fotoner hittas i kapitel 2.1.12.1.12.1.12.1.1DDDDEFINITIONEFINITIONEFINITIONEFINITION). Lite enklare beskrivet 

laddas alltså CCD-sensorn när en bild tas. Den uppmätta ljusmängden på en 

sensorposition sparas sedan som ett pixelvärde i bilden.  
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utsnittet, perspektivet är alltså detsamma. Om kamerapositionen däremot 

ändras i djupled ändras också perspektivet. Om det är önskvärt att behålla 

nen, är det alltså 

där brännvidden är 

ofta för teleperspektivet. Vid korta 
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onductor (CMOS). Tillbaka i 

sensor lite sämre bildkvalité än en CCD-sensor 

sensorn är mycket snabbare på att uppfatta 

sensorn består av en elektronisk halvledarbricka som mäter ljusstyrkan 

l elektriska laddningar 

(spänning) som sedan leds ut till ett signalbehandlingssystem (mer 
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Pixelvärdena är vanligen proportionella mot irradiansen men en olinjär 

transformation sker innan bilden skrivs på lagringsmediet(2.1.22.1.22.1.22.1.2     BBBBELYSNINGELYSNINGELYSNINGELYSNING) (22)....    

Det är viktigt att notera är att varje enskild kameratillverkare har en egen typ 

av transformation. Transformationen kallas vanligen för kamerans 

responskurva (gammakurva, kamerakurva). Responskurvan är tyvärr en starkt 

bevarad hemlighet hos kameratillverkarna. Den går trots allt att räkna fram 

eller fås fram genom mätningar med ljusmätare under kontrollerade former.  

2.3.5.1 SENSORS BETYDELSE 

De flesta DSLR-kameror har en sensor som är mindre än 35 mm’s filmen som 

återfinns på SLR-kameror. På grund av detta sägs sensorer ha en 

beskärningsfaktor när det gäller området som objektivet fångar upp. En 

fotograf som är van vid en SLR-kamera kommer notera att brännvidden 

upplevs betydligt längre vid användandet av en digitalkamera eftersom 

motivet känns närmare. Brännvidden har dock inget med detta att göra 

eftersom den är fabriksinställd. Ett 50 mm objektiv för en DSLR-kamera är 

densamma som för en SLR-kamera. Ett annat sätt att beskriva det är att 

bilden är utskuren från en fullstor sensorbildruta (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 14141414). Canons kameror 

EOS 300D, 350D, 10D och 20D har en beskärningsfaktor på 1.6x. Nikons 

D70 och D100 har beskärningsfaktorn på 1.5x. Om samma bildvinkel ska 

uppnås med en 55 mm’s SLR-kamera som en DSLR-kamera med 

beskärningsfaktor på 1.6x och brännvidden 55 mm kan följande ekvation 

ställas upp:  

1.6 ∙ 50 = 80 ** 7.=+6,(� Då +0 6)*+-) *+' 35 ** �(1* 



FIGUR 14. SENSORSTORLEKEN PÅ DI

Det finns för-

att teleobjektiv känns mer kraftfulla med digitala sensorer eftersom de fyller 

upp bildrutan med en större 

objektivet annars skulle klara av men den skarpaste delen av en bild är i 

mitten. Kvalitén försämras gradvid allt längre ut mot kanterna p

diffraktion. Vid vidvinkelfotografering måste användaren h

klarar en mindre brännvidd. Nackdelar med detta är att objektiven, på grund 

av ökade linsstorlekar, både kostar och väger mer

Utvecklingen av både DSLR

De får allt fler pixlar men sensorstorleken

bättre upplösning men pixelstorleken blir 

mindre blir det

färger, detaljrikedom, skarphet och förmåga att registrera ljus

pixelantal, pixel

(2.42.42.42.4     DDDDYNAMISKT OMFÅNGYNAMISKT OMFÅNGYNAMISKT OMFÅNGYNAMISKT OMFÅNG

sensorerna klarar i

kameratillverkarna har begränsat sit

eftersom de sista bitarna oftast innehåller för mycket brus

kallas generellt 

nämnas. Innan kameran sparar bilden tonmappas den till en 8

ENSORSTORLEKEN PÅ DIGITALKAMEROR SKILJER SIG FRÅN VANLIGA

KAMEROR  (23). 

- och nackdelar med den mindre sensorstorleken. En fördel är 

att teleobjektiv känns mer kraftfulla med digitala sensorer eftersom de fyller 

upp bildrutan med en större bild. Visserligen försvinner det information som 

objektivet annars skulle klara av men den skarpaste delen av en bild är i 

mitten. Kvalitén försämras gradvid allt längre ut mot kanterna p

Vid vidvinkelfotografering måste användaren ha ett objektiv som 

klarar en mindre brännvidd. Nackdelar med detta är att objektiven, på grund 

av ökade linsstorlekar, både kostar och väger mer (15) (20).  

Utvecklingen av både DSLR- och digitala pocketkameror går snabbt framåt. 

De får allt fler pixlar men sensorstorleken är oftast densamma

bättre upplösning men pixelstorleken blir ofta lidande. Då pixlarna blir allt 

mindre blir det ett sämre signalbrusförhållande (SNR). Detta innebär

färger, detaljrikedom, skarphet och förmåga att registrera ljus

elantal, pixel- och sensorstorlek blir sällan det dynamiska omfånget bättre

YNAMISKT OMFÅNGYNAMISKT OMFÅNGYNAMISKT OMFÅNGYNAMISKT OMFÅNG). Begränsningen sitter i bitdjupet. De vanligaste 

klarar i teorin av ett bitdjup på cirka 14 bitar men 

kameratillverkarna har begränsat sitt grundformat till ungefär 10

eftersom de sista bitarna oftast innehåller för mycket brus. Grundformatet 

generellt för RAW-format där Canons .crw- och Nikons .

Innan kameran sparar bilden tonmappas den till en 8
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JER SIG FRÅN VANLIGA ANALOGA 
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2.4 DYNAMISKT OMFÅNG 
Förhållandet mellan mörka och ljusa områden i det synliga ljuset kallas för 

det dynamiska omfånget. Människans synsystem är som tidigare nämnt 

mycket avancerat och kan anpassa sig till stora skillnader i ljus (2.12.12.12.1     LLLL JUSETJUSETJUSETJUSET), 

men utrustning för insamling och visning av bilder är desto mer begränsade. 

Därför är det viktigt för fotografen, film- eller spelskaparen att veta vad som 

är viktigt i bilden och hur omfånget kan ökas.  

Dynamiskt omfång i bilder är den högsta uppmätta kontrasten som finns i 

bilden. Kontrasten är alltså ett förhållande mellan den ljusaste och näst 

mörkaste pixeln i bilden, exempelvis 500:1. Anledningen till att mätningen 

börjar vid den näst mörkaste pixeln är på grund av att en helt svart pixel har 

värdet noll. Det är viktigt att förstå att det dynamiska omfånget beror på två 

faktorer; dels hela omfånget av ljus, dels det minsta steget mellan två 

pixelvärden. Det dynamiska omfånget kan ökas antingen genom att använda 

mindre steg mellan pixlarna eller genom att lägga till en pixel som är ljusare 

än den ljusaste existerande pixeln. I kamerasammanhang (2.3.22.3.22.3.22.3.2     EEEEXPONERINGXPONERINGXPONERINGXPONERING) 

används som sagt EV för att mäta det dynamiska omfånget. Denna 

beskrivning av omfånget tar det relativt abstrakta kontrastbeskrivningen 

(exempelvis: 1:4 000) till en betydligt enklare nivå.  

Observera att EV är i logaritmisk skala. Varje ökning med ett är en dubblering 

av mängd ljus, vilket också skulle dubblera kontrastförhållandet. Om ett EV 

till exempel har värdet 12, är det lätt att förstå att den ljusaste pixeln är 12 

gånger ljusare än den näst mörkaste (4). Det är lätt att konvertera EV till ett 

kontrastförhållande: 

[70,-)5�ö-ℎå11)0'+ = 2\] 

Om det dynamiska omfånget sträcker sig över 12 EV, vilket är 2S� = 4096, är 

kontrastförhållandet ungefär 1:4 000. Konvertering åt andra hållet ger: 

?@ = 17:�(670,-)5,�ö-ℎå11)0'+) 

2.4.1 LDR 
En bild som är Low Dynamic Range (LDR) är en vanlig digital bild, det vill säga 

en typ av bild som används i de flesta sammanhang. Som namnet avslöjar är 

den lågdynamisk och kan inte representera alla existerande intensiteter. 

Bilden är kodad för det mänskliga synsystemet vilket innebär att bilden är 



optimerad för att maximera den vis

antal bitar. (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 

Anledningen till den nödvändiga optimer

av att visa ett tillräckligt stort dynamiskt omfång. Standardbilden innehåller 

bitar vilket motsvarar

0 är en totalt svart pixel och 

kort slutartid och/eller liten bländaröppning är det möjligt att fånga upp 

korrekta ljusvärden på ljusa områden såsom himmeln, medan andra områden 

riskerar bli helt underexponerade. Ett liknande problem återfinn

om slutartiden är lång och/eller med stor bländaröppning. Då återges mörka 

områden bättre men himmeln blir i detta fall överexponerad

FIGUR 

 

optimerad för att maximera den visuella informationen med ett begränsat 

IGUR IGUR IGUR IGUR 15151515). 

FIGUR 15. GAMMAKURVA. 

Anledningen till den nödvändiga optimeringen är enkel; en skärm klarar inte 

av att visa ett tillräckligt stort dynamiskt omfång. Standardbilden innehåller 

bitar vilket motsvarar 256 (2^) kvantiseringsnivåer numrerade från

0 är en totalt svart pixel och 255 en helt vit pixel. Om en kamera använder en 

kort slutartid och/eller liten bländaröppning är det möjligt att fånga upp 

korrekta ljusvärden på ljusa områden såsom himmeln, medan andra områden 

riskerar bli helt underexponerade. Ett liknande problem återfinn

om slutartiden är lång och/eller med stor bländaröppning. Då återges mörka 

områden bättre men himmeln blir i detta fall överexponerad 

IGUR 16. SAMMA MOTIV MED VARIERANDE EXPONERINGSVÄR
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uella informationen med ett begränsat 

    

ingen är enkel; en skärm klarar inte 

av att visa ett tillräckligt stort dynamiskt omfång. Standardbilden innehåller 8 

kvantiseringsnivåer numrerade från 0-255 där 

en helt vit pixel. Om en kamera använder en 

kort slutartid och/eller liten bländaröppning är det möjligt att fånga upp 

korrekta ljusvärden på ljusa områden såsom himmeln, medan andra områden 

riskerar bli helt underexponerade. Ett liknande problem återfinns naturligtvis 

om slutartiden är lång och/eller med stor bländaröppning. Då återges mörka 

 (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 16161616).  

 

RANDE EXPONERINGSVÄRDEN. 
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2.4.2 HDR 
Inom datorgrafik och fotografi kallas tekniken att åstadkomma ett högre 

dynamiskt omfång för High Dynamic Range Imaging (HDRi). För enkelhetens 

skull och som tidigare noterats används benämningen HDR i denna rapport. 

Målet med HDR är att korrekt representera alla intensiteter som sträcker sig 

från starkt ljussken till de mörkaste skuggorna. Värden som lagras in en 

HDR-bild är representerade linjärt, vilket innebär att luminansen (även 

radians) har absoluta värden, det vill säga ett gammavärde på 1.0. HDR-

bilden kräver naturligtvis ett högre antal bitar per kanal än LDR-bilder, dels 

på grund av linjäriteten men framför allt eftersom den behöver representera 

värden i enighet med det synliga ljuset. HDR-bilder använder ofta 16 bitar 

(halvprecision) eller 32 bitar (flyttal). På grund av det högre dynamiska 

omfånget i en HDR-bild kan exponeringen justeras    i efterhand. Detta gör det 

enkelt att visualisera övergångar mellan mörka och ljusa scener. Även 

effekter såsom exempelvis rörelseoskärpa går att skapa med hjälp av HDR-

bilder (25) (26)....     

Historien bakom HDR sträcker sig tillbaka till filmindustrin på sent 80-tal. 

Gregory Ward skapade då ett HDR-format som också är det mest använda än 

idag, nämligen radiansformatet (2.4.2.12.4.2.12.4.2.12.4.2.1    HDRHDRHDRHDR----formatformatformatformat). 1997 tog Paul Debevec 

HDR-användandet till en helt ny nivå när han släppte en rapport som 

förklarar hur HDR-ljusmappar kan skapas från LDR-bilder (27)....     Ett år senare 

kom ytterligare en rapport som beskriver hur virtuella objekt kan renderas i 

en verklig scen (28).... 1999 presenterades filmen ”Fiat Lux” (latin och betyder 

”Varde ljus”). Den filmen använde sig av tekniken att använda högdynamiska 

bilder för att realistiskt belysa virtuella 3D-objekt (den andra nämnda 

rapporten). HDR-ljussättning var nu född. Inte helt oväntat började filmer 

som till exempel ”Mission: Impossible II” (2000) använda sig av denna HDR-

ljussättningsteknik. 
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FIGUR 17. PAUL DEBEVEC – ETT KLIPP FRÅN FILMEN ”FIAT LUX” (1999) (29). 

2.4.2.1 HDR-FORMAT 

De format som kan nämnas är HDR, OpenEXR, TIFF och PFM. De har alla ett 

högre bitdjup än de vanliga 8-bitars LDR-formaten såsom JPG eller PNG. 

HDR-formatet är ett så kallat radiansformat med ändelserna .hdr och .pic och 

lagrar upp till 32 bitar. Även TIFF-formatet (.tif, .tiff) kan använda sig av 32 

bitar men tar upp mer plats än HDR-formatet eftersom ingen komprimering 

förekommer. Det går att komprimera TIFF-biblioteket men en allt för liten 

storleksvinst erhålls (9). Portable Float Maps (PFM) är en typ av RAW-format 

som lagrar data i 32 bitar. Formatet liknar PortablePixel Map (PPM) men 

representerar istället pixlar med flyttal. OpenEXR-formatet är utvecklat av 

Industrial Light and Magic (ILM) och är antagligen det vanligaste formatet 

inom branschen för visuella effekter. Formatet är baserat på öppen källkod 

och använder 16-bitars halvflyttal. Den har även extra kanaler för att lagra 

alfakanalen och bitdjupsvärden (30). Begränsningen med OpenEXR är bitdjupet. 

Eftersom formatet endast använder 16 bitar är det dynamiska omfånget 

begränsat.   

Med en 8-bitars bild kan ett dynamiskt omfång på 8 EV uppnås. Med 16 eller 

32 bitar kan 30 respektive 253 EV uppnås. Även fast OpenEXR har ett 

begränsat dynamiskt omfång gentemot TIFF, HDR och PFM täcks ändå de 

mest vanliga och naturligt förekommande ljussituationerna upp av detta 

format. Det är väldigt sällan sådana scenarion passerar över 30 EV. De enda 

problematiska situationer där ett högre dynamiskt omfång krävs är vid 
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representering av extremt intensiva ljuskällor som exempelvis solen eller en 

laser (4) (2.3.2.42.3.2.42.3.2.42.3.2.4    ExponeringsvärdeExponeringsvärdeExponeringsvärdeExponeringsvärde).    

Viktigt att påpeka är att en HDR-bild fotad med 1-fstop skillnad och med 

start från 1/4000 till 30 sekunders slutartid ger ett dynamiskt omfång på 25 

EV.  

<_0)*(56, 7*�å0: )0:(�+, ( ?F = 8 + ()0,)1 .(1'+- − 1) 

 

2.4.2.2 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN  

En HDR-bild kan användas till en rad olika områden som beskrivs kortfattat i 

följande sex stycken (9).     

PHYSICALLY-BASED RENDERING (GLOBAL ILLUMINATION)   

Detta är förmodligen det första området som använde HDR-bilder. I vissa fall 

är det nödvändigt att ha ett större dynamiskt omfång än vad människan kan 

se eftersom ljuskällan och objekten samverkar. Alla objekt har olika 

reflektionskoefficient och för att den reflekterande radiansen ska generera 

rätt värde gäller det att den inkommande irradiansen är korrekt.  

F JÄRRANALYS 

Fjärranalys är en mycket intressant tillämpning av HDR. Genom att 

fotografera HDR från en sattelit fås detaljerad information fram som kan 

användas för att göra noggranna beräkningar. Området ligger utanför 

fokusen på denna rapport och beskrivs inte utförligare i denna rapport.   

DIGITAL FOTOGRAFERING 

Kameratillverkare strävar hela tiden efter ett större dynamiskt omfång i 

bilderna med hjälp av deras olika RAW-format. Dessa format är dock 

svårhanterliga eftersom de inte är kodade med hänsyn till traditionella 

visningsmedium. Fuji Film har gjort en specialbyggd sensor, kallad Super-

CCD, vilket klarar av cirka 2 steg mer i dynamiskt omfång än en ordinarie 

sensor (31) (32). Inom en snar framtid kommer kommersiella kameror även ha 

möjlighet att exportera HDR-bilder direkt från kameran (9).    
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BILDBEHANDLING 

Bildbehandlingsprogram med support för HDR-bilder finns numera 

tillgängliga på marknaden. Exempelvis har Photoshop CS 2 och senare 

versioner, kapacitet att importera och exportera bilder med 32 bitar. I 

program som dessa finns en rad möjliga bildoperationer men dessa är svåra 

att använda om slutprodukten är en 8 bitars bild.  

DIGITAL FILM OCH VIDEO 

Detta är ett snabbt växande område inom HDR men trenden är ett sorts 

halvformat, ett dynamiskt omfång någonstans emellan HDR och LDR. 

Tillämpningsområdet är digital filmproduktion. Videoredigeringsdelen sker 

dock i HDR-miljö. I realtidsarbete är upplösning och exakt färgåtergivning 

kritiska delar, men också storleken på filerna har stor betydelse eftersom det 

finns över 200 000 bildrutor i en tvåtimmars film.  

V IRTUELL VERKLIGHET 

I bland annat webbmiljö finns det behov av effektiv interaktion mellan bilder. 

Dessa är LDR-bilder, exempelvis JPEG eller någon annan förstörande 

kompression. QuicktimeVR är ett program som gör det möjligt att förflytta 

sig runt i ett virtuellt rum och interagera med omgivningen. Problem som 

uppkommer i dessa miljöer är korrekt exponering. Detta problem skulle 

kunna undvikas om programmet arbetade i HDR. Bland annat har företaget 

Spheron VR program med sådan funktionalitet (33). 

2.4.3 SKAPANDET AV HDR-BILD 
HDR-bilder skapades till en början helt och hållet med hjälp av 

datorgenererade bilder. Det finns även metoder för att skapa HDR-bilder i 

realtid. Exempel på dessa är Viper FilmStream, SMaL, Pixim, LadyBug och 

Spheron VR (9). Den vanligaste metoden är dock att skapa en HDR-bild från en 

serie LDR-bilder tagna med en DSLR-kamera. Metoden beskrivs först 

övergripligt och följs upp av det matematiska tillvägagångssättet.  

2.4.3.1 ÖVERGRIPANDE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

För att skapa HDR-bilden krävs en uppsättning LDR-bilder. Den första bilden 

i serien bör vara nästintill helt underexponerad. Den sista bilden i serien bör 
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vara nästintill helt överexponerad. Stegen mellan kan variera med exempelvis 

½, 1 eller 2 F-stop (2.3.2.52.3.2.52.3.2.52.3.2.5     FFFF----STOPSTOPSTOPSTOP). 

Under antagandet att bilderna är helt linjära och att sensorn beskriver mörka 

och ljusa pixlar helt korrekt, kan bilderna placeras i samma domän genom att 

dividera pixlarna i varje bild med dess slutartid. När bilderna är i samma 

domän kan de adderas ihop och bilda en HDR-bild. Antagandet är givetvis 

inte sant men det går att åtgärda. Dels måste bilden linjäriseras, dels måste 

den viktas. 

L INJÄRISERING 

Som tidigare nämndes kapitlet 2.3.5.12.3.5.12.3.5.12.3.5.1     SSSSENSORSENSORSENSORSENSORS    BETYDELSEBETYDELSEBETYDELSEBETYDELSE är kamerans bilder 

olinjära. För att skapa en HDR-bild bör de enskilda bilderna vara linjäriserade 

med hjälp den använda kamerans specifika kamerakurva.  

HDR Shop är ett enkelt program som kan användas för att generera en sådan 

kamera kurva. Det går till så att HDR Shop tar en rad bilder som indata och 

med dessa genererar den nödvändiga responskurvan för aktuell kamera.  

V IKTNING 

De små pixelvärdena i en bild är känsliga för brus och riskerar bli mättade 

(även kallat saturerade). Detta gäller även för pixelvärden strax under 

maxvärdet. De mättade pixlarna bör elimineras för att undvika artefakter i 

den slutgiltiga HDR-bilden. Detta görs genom att multiplicera bilden med en 

viktningsfunktion. Vad som är en bra viktningsfunktion är en inexakt 

vetenskap med många olika åsikter. Någon analys av detta förekommer inte i 

denna rapport. Det som är gemensamt för alla tre är att området som ska 

elimineras har någon form av rampliknande lutning. Detta för att undvika 

posterisering vid abrupta intensitetsförändringar. Ungefärliga kurvor visas i 

bilderna nedan.  
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a b c 

 

2.4.3.2 MATEMATISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

När ett antal LDR-bilder ska slås ihop till en HDR-bild behövs först och 

främst exponeringen àb. Den fås genom att multiplicera irradiansen ?a med 

exponeringstiden ∆,b, där benämningarna ( och = betecknar pixelposition 

respektive exponering.   

àb = ?a ∙ ∆,b 

Som nämndes tidigare är intensitetsvärden i en LDR-bild inte en korrekt 

representation av radiansen i en scen. Därför behövs en kamerakurva �(`) 

som beskriver hur den uppmätta radiansen har mappats till pixelfärger dab.   

dab = �( àb) = �(?a ∙ ∆,b) 

Eftersom kamerans responsfunktion � är inverterbar kan följande ekvation 

ställas upp:   

�eSfdabg = ?a ∙ ∆,b     

Om kamerakurvan är känd kan bilderna kalibreras och ? går att räkna fram. ? 

Behöver som sagt viktas för att undvika artefakter. Den viktade irradiansen 

?a@ahTij fås av: 

?a@ahTij = :fdabg
�eS(dab)

∆,b
 

Den slutgiltiga HDR-bilden skapas genom att använda det viktade 

medelvärdet av irradiansvärden från en uppsättning bilder. För varje pixel ka 

ges följande ekvation: 

ka =
∑ (:(dab) �eS(mno)

∆,b
p
bqr )

∑ :(dab)
p
bqr

 

  

FIGUR 18. SAMLIGA KURVOR ÄR EXEMPEL PÅ VIKTNINGSKURVOR.  

A) STEGFORMAD, B) KLOCKFORMAD, C) PYRAMIDFORMAD 
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2.4.4 HDR-BILDER SOM LJUSSÄTTNING  
Tekniken att använda bilder som ljussättning kallas vanligen för Image Based 

Lighting (IBL). Eftersom HDR-bilder fångade med sfäriska klot nästan täcker 

in all ljusinformation i en punkt i rummet, innehåller den information om 

riktning, färg och intensitet. Detta gäller ljus från såväl specifika ljuskällor 

som indirekt ljus från ytor i scenen. Genom att använda vissa 

renderingsalgoritmer kan informationen sedan användas för att simulera hur 

objekt eller miljöer skulle se ut om de var belysta med verkligt ljus.   

 

FIGUR 19. LJUSSÄTTNING AV VIRTUELLA OBJEKT I VERKLIG SCEN  (34). 

2.4.4.1 REFLEKTERANDE SFÄR 

För att beräkna illuminansen i en specifik punkt krävs för alla metoder en bild 

med två egenskaper. Dels måste den fånga in ljuset från alla riktningar, dels 

ska den täcka hela dynamiska omfånget. Det finns några olika metoder för 

att producera ljusmappar, detta kapitel har för avsikt att presentera en av 

dessa.  
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2.4.4.2 LJUSMAPP 

En ljusmapp är en textur, alltså en bild, bestående av pixlar som 

representerar ett ljusvärde vilken en annan texturs motsvarande pixel kan 

kombineras med. På så sätt kan ljusinformation lagras och användas vid 

realistisk ljussättning vid rendering av virtuella objekt (2.4.4.32.4.4.32.4.4.32.4.4.3     RRRRENDERINGENDERINGENDERINGENDERING).  

 

FIGUR 20. OLIKA BILDREPRESENTATIONER:1. REFLEKTERANDE SFÄR  

2. PANORAMAREPRESENTATION 3. KUBISK MAPP: LINJEREPRESENTATION 4. KUBISK MAPP: KORS 

REPRESENTATION  (35) 

Panoramamappar kan även kallas latitud-longitudmapp på grund av att de 

sfäriska koordinaterna (∅, �), vilka används för strålspårning, sparas på 

latitud och longitud axel i bilden. På detta sätt kan data effektivt sparas i en 

tabell. Dessa värden hämtas vid HDR-rendering. 

SKAPANDET AV PANORAMALJUSMAPP 

Eftersom en panoramabild skapas från en bild till en annan är det viktigt att 

förstå hur bildmanipulation fungerar. Bildmanipulation sker genom att 

sampla från en bildrepresentation till en annan genom att använda sig av icke 

linjära transformationer.  

Det mest självklara skulle vara att mappa om koordinaterna från originalbild 

till manipulerad bild via en transform C vilket transformerar 

pixelkoordinaterna (s,t) i orginalbilden till ny manipulerad bild. 
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(E, �) =  C(5, ,) 

Tyvärr fungerar det inte så bra genom att det kommer att generera hål, 

saknade pixlar, i den manipulerade bilden (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 21212121     AAAA). För att undvika detta 

används istället dess inverstransform (förutsatt att C är inverterbar). På detta 

sätt kan rätt mappning hittas från originalbilden till den nya manipulerade 

bilden (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 21212121     BBBB).  

(5, ,) =  CeS(E, �) 

Någon form interpolering av pixlarna kommer även att behövas eftersom 

pixlarna i originalbilden inte helt kommer att motsvara pixlarna i den 

manipulerade bilden. Det bästa resultat kan fås genom att använda sig av 

fraktalinterpolering. Bikubisk interpolering är vanligare och ger ändå ett 

mycket bra resultat (36) (37).   

 

FIGUR 21. A) TRANSFORMEN T MAPPAR PIXLAR FRÅN ORIGINALBILD TILL MANIPULERAD BILD. B) 

INVERSTRANSFORMEN �e� MAPPAR PIXLAR I DEN MANIPULERADE BILDEN GENOM ATT TITTA I 

ORIGINALBILDEN  (38).  

En reflekterande sfär täcker upp 330 grader vilket nästan är hela sin 

omgivning (360 grader). Endast en liten yta, cirka 30 grader, på sfärens 

baksida innehåller ingen eller för dålig information för att kunna 

representeras vid fotografering (39). För att även fånga denna lilla yta bör den 

reflekterande sfären fotas från två håll och i ett senare skede sammanflätas 
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med hjälp av bildbehandling. Dock är detta inte nödvändigt eftersom sfären 

ändå i tillräckligt stor grad ger en rättvis bild av omgivningen.   

Utifrån antagandet att den sfäriska bildens pixlar kan nås med de 

rektangulära koordinaterna (s, _), så att - =  ts� + _� ≤ 1 uppfylls, kan rätt 

pixlar mappas från sfärisk bild till ny panoramabild via inverstransformen CeS 

(FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 22222222).    

 

FIGUR 22. A) MAPPNING AV REFLEKTERANDE SFÄR TILL BILD. � = RADIELLA AVSTÅNDET, � = 

YTNORMAL TILL REFLEKTIONSPUNKTEN, � = REFLEKTIONSVINKEL.    

B) SFÄRENS KOORDINATER (	, �). 
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TABELL 3. TRANSFORMERING OCH INVERSTRANFORMERING AV BILD. PIXELKOORDINATER (X,Y), 

VINKLAR (∅, �),  RADIELLT AVSTÅND R. 

Tyvärr är en omsampling av en reflekterande sfär inte helt likformig mot 

kanten av sfären och genererar där en mycket dålig sampling (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 23232323 AAAA). 

När v = w, blir derivatan av ekvation 5 oändlig. Med detta menas att precis 

bakom sfären blir ”lutningen” oändlig. Detta är ingen egenskap som önskas 

och därför måste en annan mappning av sfären användas. Denna mappning 

kallas för angulär mapp. Den går ut på att ha lika fördelade avstånd mellan 

linjerna (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 23232323 BBBB). I och med att avstånden mellan linjerna är lika fördelade 

blir avståndet linjärt till kanten av sfären.  

 

FIGUR 23. A) SFÄRISK MAPP B) ANGULÄR MAPP.  

Detta medför att ekvation 5 kan skrivas om till θ = πr. Ekvation 6 kan även 
approximeras med ett polynom, -iz{ = 0.1433r| −  0.7251r} +  0.0088r� +
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 1.5727r. Detta för att spara beräknings kraft. Polynomet ursprungligen använt 

för att reducera ”barrel distorsion”.  

 

Innan mappning till panorama sker måste hänsyn till polerna tas. För tillfället 

ligger polerna parallellt mot betraktaren och måste därför vridas 90 grader, 

alltså θ = 0 bör roteras till θ =  π, för att ge den mest lätthanterliga 

mappningen (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 24242424).  

 

 

FIGUR 24. 90 GRADERS ROTERING AV MAPP (FIGUR 24).     

A) REFLEKTERANDE SFÄR B) ANGULÄR MAPP. 

Nedan har transformationerna slutligen kompletteras med rotationen. 

Ekvation 7 och 8 genererar de önskade pixelkoordinaterna för panorama-

mappning.  

   

 
TABELL 4. SLUTGILTIGA TRANSFORMATIONER.  



38 

 

2.4.4.3 RENDERING 

Den grundläggande principen bakom IBL är att ett virtuellt objekt omges av 

en geometri, exempelvis en sfär eller kub, med en mappad bild (ljusmapp). 

För att beräkna ljussättningen i en speciell punkt på det virtuella objektet, 

spåras strålar baklänges, oftast baserat på normalens rikting, tills den träffar 

den omslutande geometrin. På denna punkt plockas en färg och intensitet 

vilka används för att belysa den punkt på det virtuella objektet där 

strålspårningen startade (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 29292929). Det finns även en hel del olika algoritmer 

vilka bestämmer åt vilka håll och riktningar ljuset ska spåras. Detta på grund 

av att vissa delar i ljusmappen är mer relevant för belysningen än andra.  

 

 
FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 25252525....     DDDDEN GRUNDLÄGGANDE PRIEN GRUNDLÄGGANDE PRIEN GRUNDLÄGGANDE PRIEN GRUNDLÄGGANDE PRINCIPEN BAKOM NCIPEN BAKOM NCIPEN BAKOM NCIPEN BAKOM IBL.IBL.IBL.IBL.    
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3 HDR I PRODUKTION  

3.1 FOKUS 
För att göra processen att skapa en HDR-bild så effektiv som möjligt gäller 

det att veta vad som är viktigast. Vill företaget ha exceptionellt bra kvalité på 

sina bilder eller är det viktigare att processen går så snabbt som möjligt? Om 

tiden är en viktig faktor kanske ekonomin spelar en minst lika viktig roll? 

Detta är exempel på frågor, vars svar skiljer sig åt beroende på vilken 

bransch och företag det handlar om. För att få en uppfattning om hur det 

faktiskt ser ut, samt få fram idéer på bra funktionalitet i applikationen, har en 

enkätundersökning skickats ut till ett antal spel-, film- och 

visualiseringsföretag i Sverige1. Mest tyngd har lagts på svaren från 

filmproduktionsbolagen eftersom processen framför allt är tänkt för denna 

bransch. Det är givetvis önskvärt att göra processen flexibel nog för att passa 

alla typer av branscher men antagligen är denna önskan svår att uppfylla. 

Svaren från undersökningen redovisas och analyseras i 3.23.23.23.2     EEEENKÄTUNDERSÖKNINGNKÄTUNDERSÖKNINGNKÄTUNDERSÖKNINGNKÄTUNDERSÖKNING. 

Därefter följer en analys där resultaten från enkätundersökningen vägs 

samman med litteraturstudier, egna erfarenheter, besök hos 

produktionsbolag, diskussioner med handledare på skolan och på företaget. 

Målet med problemanalysen är att lokalisera flaskhalsar i den nuvarande 

arbetsgången och arbeta fram en ny arbetsgång. Ett antal lösningsmodeller 

som kan användas för praktisk tillämpning beskrivs först kortfattat, därefter 

väljs en modell ut och beskrivs djupare i de resterande kapitlen. Sist beskrivs 

en demonstrationsapplikation som är utvecklad i syfte att implementera den 

valda modellen.   

                                                
1
 Visualiseringsföretag arbetar till exempel med produkt-, interiör- och arkitektvisualisering. 



Som utgångspunkt togs en så kallad 

baserat på de tre 

fokuspunkten förflyttas mot en av faktorerna kommer minst en av de övriga 

två påverkas negativt. Om kvalitén är viktig tar det o

producera HDR

3.2 ENKÄTUNDERSÖKNING

Enkäten består av en sammanställning av 22 styck

företag, med fokus på

förekommit från de olika för

valde att delta i enkätun

Som utgångspunkt togs en så kallad måltriangel fram. Triangeln är uppb

baserat på de tre faktorerna, tid, kvalité och kostnad (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 26262626

fokuspunkten förflyttas mot en av faktorerna kommer minst en av de övriga 

två påverkas negativt. Om kvalitén är viktig tar det oftast läng

producera HDR-bilden. Kostnadsaspekten ligger oftast i val av utrustning.

FIGUR 26. MÅLTRIANGEL. 

NKÄTUNDERSÖKNING 
Enkäten består av en sammanställning av 22 stycken större och mindre 

, med fokus på filmindustrin (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 27272727). En till flera svar har 

förekommit från de olika företagen. 33 procent av de tillfrågade företagen 

valde att delta i enkätundersökningen.  

40 

. Triangeln är uppbyggd 

26262626). Om 

fokuspunkten förflyttas mot en av faktorerna kommer minst en av de övriga 

ftast längre tid att 

ostnadsaspekten ligger oftast i val av utrustning. 

 

en större och mindre 

En till flera svar har 

av de tillfrågade företagen 
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FIGUR 27. BRANSCHFÖRDELNING.  

Av konfidentiella skäl kan ej de specifika företagen eller dess svar anges. 

Enkäten finns bifogad i BBBB ILAGA ILAGA ILAGA ILAGA 1111. Enkäten delas upp i rubrikerna; användning, 

arbetsgång och framtida förhoppningar.  

3.2.1 ANVÄNDNING  
Användningen av HDR som ljussättning skiljer sig inom de olika branscherna. 

Idag använder filmbolagen oftare HDR i sin ljussättning än spel- och 

visualiseringsindustrin. En viss skillnad på användandet finns även bland 

företagen inom varje specifik bransch. Nedan delas de olika branschernas 

enkätsvar upp i tre stycken med inledande sammanfattning av 

spelproduktionsbolagens svar. Därefter följer de sammanfattande svaren från 

film- och visualiseringsbolagen. Slutligen presenteras samtliga industriers 

svar.  

3.2.1.1 SPELINDUSTRIN 

Enligt enkät använder en tredjedel av de tillfrågade spelföretagen HDR i 

produktionen. Värt att nämna är att dessa är några av de större företagen 

inom svensk spelindustri. Dessa företag har inte använt HDR-ljussättning på 

ett traditionellt sätt utan i kombination av andra befintliga tekniker. En 

variant har varit att kombinera kamera/textur-mappning med vanlig 

ljussättning (40). Ljusmappen har då endast används som ett stöd för att rikta 

ordinarie ljuskällor. Resterande spelföretag, vilket till omfattning är av mindre 
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storlek, anser att vanlig ljussättning eller kamera/textur-mappning ger 

tillräckligt bra resultat i deras produktioner. därför ser de ingen nytta med att 

använda sig av HDR i någon större utsträckning. Övriga anledningar till att 

HDR-användandet inte varit populärt bland dessa företag är att de anser sig 

ha för korta deadlines i projekten, utvecklingsmiljöerna har haft 

begränsningar och efterfrågan har varit tillräckligt stor bland kunderna.  

3.2.1.2 FILMINDUSTRIN 

Inom filmproduktion finns inga krav på realtidsrendering av HDR. Istället 

riktas stor vikt på att matcha virtuella objekt med filmat material. Vid vanlig 

rendering (ej i realtid) finns en större öppenhet till att använda sig av HDR-

ljussättning. Där fungerar kamera/textur-mappning som en grundläggande 

bas för rendering.  

Renderingen av film består av cirka 24 bilder per sekund och varje enskild 

bildruta kan vara mycket tidskrävande vid avancerad ljussättning. På grund av 

detta väljer företag att till stor del använda HDR-belysning endast vid större 

projekt. Undersökningen har även visat att filmindustrin har mycket korta 

deadlines på sina projekt, ibland så korta som två veckor.  

För att kunna rendera ljussättning med HDR och samtidigt klara korta 

deadlines införskaffar cirka 80 procent av filmproduktionsbolagen som 

använder sig av HDR-ljussättning större renderingsfarmar, bättre 

renderingsalgoritmer eller mer anställda. Resterande 20 procent väljer att 

spara in tid och pengar genom att hitta alternativa lösningar för att efterlikna 

en HDR-ljussättning.  

Ett stort problem inom filmproduktion har varit kvalitén vid insamling av 

LDR-bilder för skapandet av HDR-bilder. Svenska filmproduktionsbolag 

arbetar framförallt med efterbearbetning av film (postproduktion). Materialet 

de arbetar med är till stor del färdigfilmat av andra bolag. Ett resultat av detta 

är att det oftast inte finns några lightprobes att tillgå till de filmade scenerna. 

Även när lightprobes har funnits uppger företagen att de till stor del brukar 

vara oanvändbara. Nästan alla produktionsbolag anser att tiden för insamling 

till postproduktion är för kort på inspelningsplatsen och att denna stress 

medverkar till dåligt arbetsmaterial.  

Två av de tillfrågade företagen lyfter fram ett ofta förekommande problem på 

inspelningsplatsen, nämligen okunskap. Personer på inspelningsplatsen 

anses ofta inte ha förståelse för det arbete som personerna inom 
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postproduktion utför under en inspelning. Detta har vid insamling ofta 

resulterat i problem med rörelseoskärpa eftersom folk rör sig i scenen i tid 

och otid.    

3.2.1.3 VISUALISERINGSINDUSTRIN 

Visualiseringsindustrin arbetar ofta med enskilda bilder (packshots) eller 

korta renderade videoklipp. Packshots är ofta mycket visuellt krävande bilder 

där spekulära reflektioner är vanligt förekommande. För att kunna rendera 

bilder med spekulära reflektioner realistiskt lägger dessa företag stor vikt vid 

god kvalité av deras HDR-bilder. För att uppnå den goda kvalitén läggs 

omfattande tid på insamlingen. Däremot när det gäller de kortare videoklipp, 

och process- och medicinvisualiseringar används sällan HDR-ljussättning. I 

sådana miljöer har bra ljussättning endast setts som ett plus men inte en 

nödvändighet.  

Det bör slutligen nämnas att många visualiseringsbolag inte besvarade denna 

enkät på grund av bristande förståelse för HDR. 

3.2.1.4 SAMTLIGA INDUSTRIER 

Det finns en hel del skepsis bland många av företagen rörande huruvida HDR 

ännu är moget för produktion. Ett företag tycker att HDR-ljussättning endast 

är något som används bland enskilda artister som gillar att visa upp 

renderade bilder och kortfilmer på nätet. Ett annat företag anser att HDR-

rendering är lite av en prestigesak och inget ett produktionsbolag har tid att 

hålla på med.   

Alla önskar tillgång till så bra kvalité som möjligt på deras kort men vad de 

använder i slutresultatet kan variera mellan varje produktion. Bra kvalité har 

varit viktig framförallt för att med varje post-effektfilter som används vid en 

bild förstör kvalitén. Högre kvalité resulterar till att mer post-effektfilter kan 

användas med bibehållen önskat resultat.  

Samtliga tillfrågade branscher, vilka använder HDR i någon form, anser att 

det råder bristfälliga rutiner vid insamling av bildmaterial till HDR. Dessa 

orutiner medför ofta dålig kvalité, ibland i sådan mån att den inte ens går att 

använda den resulterande HDR-bilden. Många påpekar också att skapandet 

av HDR-bilder tar för lång tid, alternativt är för omständigt. Företagen inom 

filmindustrin menar att den största orsaken att HDR-ljussättning inte 

används fullt ut i deras produktioner beror på att det inte finns tillräckligt 
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snabba HDR-renderingsalgoritmer att tillgå. Branscherna utrycker även att 

kunderna sällan vill betala för den extra tid det tar för att använda sig av 

HDR. Endast 20 procent av de tillfrågade företagen anger att de ofta använder 

sig av HDR i sina produktioner. Resterande företag använder det ibland eller 

väldigt sällan och tycker att kamera/textur-mappning kan ge ett tillräckligt 

gott resultat. De gånger företagen använder HDR i sina produktioner tycker 

de att det till stor del fungerar att använda sig av andras färdiga HDR-bilder. 

Exempelvis hämtas färdiga HDR-bilder från större bibliotek som Dosh Design 

eller från Paul Debevecs hemsida, där endast enstaka bilder kan hittas (41) (42). 

Att använda sig enbart av andras färdiga HDR-bilder är mer förekommande 

bland spelproduktion än bland företag inom visualisering och filmproduktion. 

3.2.2 ARBETSGÅNG 
Skapandet av en HDR-bild, eller ljusmapp, består av en arbetsgång indelad i 

flera steg. Dessa steg kan exempelvis vara bildinsamling, bildanalys, 

bildbehandling och exportering. Endast vartannat företag använder sig av 

HDR i sina produktioner och skapar sina egna HDR-bilder och ljusmappar. 

Frågorna kring denna arbetsgång är besvarade av dessa företag. 

I undersökning bads samtliga företag att rangordna deras arbetsgång efter 

sex stycken utvalda frågor. För att kunna representera dessa frågor i en 

gemensam resultatlista graderades dessa från ett till sex, där den minst 

relevanta frågan fick värdet sex och mest relevanta värdet ett (TTTTABELL ABELL ABELL ABELL 5555). 

Utifrån resultatet visade det sig att det var minst lika viktigt att arbetsgången 

är snabb som att generera god kvalité. Strax följt av dessa två var behovet av 

en enkel arbetsgång. De tre resterande frågorna delade gemensamt på en 

tredjedel av den totala poäng de tre högst graderade frågorna fick. Med 

några varierande svar visade det sig att låga kostnader för arbetsgången och 

stort urval av exporteringsmöjligheter för resulterande bildmaterial var de 

lägst prioriterade alternativen. När det gäller möjligheterna att kunna påverka 

processen och dess resultat varierade svaren väldigt mycket mellan 

företagen. Vissa företag graderade denna fråga med väldigt låg prioritet 

medan vissa företag tyckte detta var bland de viktigaste stegen. Detta 

medförde att detta alternativ hamnade i mitten av denna lista.     
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TABELL 5. PRIORITERINGSLISTA FÖR ARBETSGÅNG. 

Vid insamling av HDR-bildmaterial använder företagen oftast en 

reflekterande sfär på stativ och medelklass DSLR-kameror. Den uppskattade 

tiden för insamling av fotomaterial från uppriggning av utrustning till 

fotografering ligger i ett genomsnitt mellan 10 till 15 minuter, med de 

kortast angivna tiderna under fem minuter och de längsta tiderna över hela 

30 minuter. Under denna tid tas i genomsnitt fem till sju kort, där 

filmproduktionsbolagen fotar i underkant av detta medel med tre kort som 

minst och 12 kort som mest angivet. Finns det för lite tid för att fota en bra 

sekvens av bilder tas endast en till två bilder och kompletteras med att fota 

en matt boll med normal exponering. Om bildbehandling och generering till 

färdig HDR-bild tas i hänsyn, ligger den totala genomsnittstiden runt 20 till 

30 minuter och som längst upp till över en timme. 

Det förekommer även att filmproduktionsbolagen använder sig av 

filmteamens aktuella filmkameror istället för DSLR-kameror. För att kunna 

fånga material till en HDR-bild via en filmkamera varieras då kamerans 

bländaröppning samtidigt som filmen rullar. Anledningen till att många valt 

att använda sig av en filmkamera framför en DSLR-kamera har berott på att 

det varit smidigare att slippa bära med sig en extra utrustning som kamera 

och stativ. Många har även menat att det tagit för lång tid att rigga upp en 
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separat utrustning för upptagningen av HDR. Även om de är medvetna om att 

kvalitén på bilden inte kommer bli den bästa menar de att de sparar tid 

genom att det är mycket enkelt att utföra och utan någon direkt kunskap.  

Att plocka bort kameran ur bilden genom att fotografera den kromade sfären 

från två vinklar har endast ett företag nämnt att de gjort. De flesta väljer att 

”måla bort” oönskade föremål i ett senare skede i bildbehandlingen. Den 

stora majoriteten tycker fotograferingen av HDR är svårt på grund av för 

många faktorer som påverkar resultatet och detta under en allt för stressad 

miljö.  

När det gäller den reflekterande sfären används bland annat kromfärgade 

julgranskulor, sfäriska trädgårdsdekorationer, kinesiska handkulor eller 

större kullagerskulor. Att hitta sådana som är jämt sfäriska, blankt 

reflekterande och tillräckligt stora, är mycket svåra att hitta tycker de flesta 

företagen. Utöver att fotografera reflekterande sfärer för att fånga upp sin 

omgivning har ett några företag angett att de använt sig av fisheye-objektiv, 

reflekterande koner eller sammanflätat ett antal bilder. 

Av de bildbehandlingsprogram företagen använder sig av vid skapande och 

redigering av HDR-bilder är HDRShop det mest använda programmet tätt följt 

av Adobe Photoshop. Apple Shake hör också till en av favoriterna. HDRShop 

har används till största del för generering av HDR och Ljusmappar medan 

Photoshop framförallt har används för att förbehandla LDR-bilderna innan de 

genereras till en HDR-bild. Även Shake har används till att förbehandla LDR-

bilderna men används även till att efterbehandla HDR-bilden. Trots att 

företagen angett att HDRShop har många begränsningar är detta program det 

bästa på marknaden enligt dem.  

De format företagen idag helst vill arbeta med deras HDR-bilder är i TIFF och 

OpenEXR. Formatet HDR ses också som en självklarhet på grund av dess 

utbreddhet. Andra format som har önskats har varit DPX och IFF. När det 

gäller genereringen av HDR-bilden önskas möjligheten att använda sig av de 

vanligaste RAW-formaten, till exempel Canons .crw- eller Nikons .nef-filer 

som det gick att läsa om i 2.3.2.3.2.3.2.3.5555.1    SSSSENSORSENSORSENSORSENSORS    BETYDELSEBETYDELSEBETYDELSEBETYDELSE.  

3.2.3 FRAMTIDA FÖRHOPPNINGAR  
Företagen ser en stor potential och spår en god framtida utveckling för HDR-

bilder. De tror användningen i produktion kommer öka allt eftersom datorer 
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blir snabbare men framförallt eftersom det skapas snabbare och bättre 

renderingsalgoritmer. 

Programmen som används för HDR bör även bli mer användarvänliga och 

anpassas för artister istället för vetenskapsmän eller akademiker säger en av 

de tillfrågade. Han framhåller även vikten av jämn funktionalitet i de 

befintliga programmen. Anledningen till detta är att ofta har programmet haft 

vissa verktyg har varit väl genomarbetade medan andra endast har gett 

hafsigt intryck. Detta har då påverkat arbetsgången och flera program har då 

fått användas för att nå färdigt mål.       

Istället för att se nya specifika HDR-program på marknaden tror ett företag 

istället på plugin-lösningar för HDR i redan färdigarbetade 

bildredigeringsprogram såsom Photoshop eller Shake. Ett alternativ är att det 

kommer HDR-program mer liknande Silverfast HDR, vilket både kan fungera 

fristående och i kommunikation med ett annat bildbehandlingsprogram (43).  

Några företag hoppas och tror att HDR-bilder snart blir en standard bland 

bildformaten och i och med det ta bort stämpeln att HDR måste särbehandlas 

i bildbehandlingsprogrammen. I dagsläget upplever dessa företag att mycket 

bildinformation går förlorad i exportering mellan olika format för att passa 

olika bildredigeringsprogram. Ett nytt ”superformat” för all typer av export 

och hantering av bilder har varit en önskan. Detta för att slippa tappa kvalité, 

minska förvirringen och för att vara kompatibelt med 

produktionsprogrammen.  

En fråga ställdes till företagen gällande vad de kan önska av ett HDR-

program anpassat för produktion. Svaren innehöll stor variation, allt från 

enkla modifikationer till mer innovativa och avancerade lösningar. En del 

generella åsikter gick att tyda bland svaren. Arbetsgången måste inneha ett 

mer pedagogiskt och ett enklare och stilrenare gränssnitt än vad tidigare 

programvaror kunnat erbjuda. Bildredigeringsverktyg bör bli mer omfattande 

och klara av att hantera bilder med ett bitdjup högre än 8 till 16 bitar. Det 

bör finnas verktyg vilka bland annat klarar av oskärpa, kloning, färgjustering, 

blooming och möjligheter att utföra moment som att exempelvis måla direkt 

i HDR-bilden. Vid sådan redigering bör snabb förhandsgranskning finnas 

tillgänglig. Den viktigaste funktionen hos ett specialanpassat HDR-program 

för produktion har varit en enkel insamlingsmetod för fältarbete. En sådan 

metod innefattar enkel och snabb fotografering av LDR-bilder för generering 

av HDR-bilder. Som tidigare påpekats har tiden haft negativ inverkan på 
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resultatet, därför har många önskat sig automatiserade processer kombinerat 

med visuella reglage och enkla samt snabba förhandsvisningar. Två 

ytterligare bra exempel gavs av två olika filmproduktionsbolag. Det första var 

att få tillgång till en visuell bild av antal bilder och med vilket EV-område 

dessa skulle spänna sig över. Det skulle då vara möjligt att via det visuella 

gränssnittet själv kunna förflytta detta intervall och variera antal kort och 

steg mellan korten. Ett mer vågat förslag till förhandsgranskning på fältet var 

att ha möjlighet till att kunna se hur enkla primitiver skulle belysas av den 

nyligen upptagna HDR-ljusmappen. Detta skulle då ske i en 3D-miljö där 

möjlighet till navigation skulle finnas. 

3.3 ANALYS 
Analysen består av en utvärdering av enkätresultat vägda samman med 

litteraturkunskap, besök hos företag och de diskussioner som förts med 

handledare på skola och företaget. Stor fokus i analysen ligger på egna 

åsikter. Strukturen liknar uppbyggnaden i enkätundersökningen, med 

användning, arbetsgång och framtida förhoppningar.  

3.3.1 ANVÄNDNING 
På samma sätt som enkätundersökningen (3.23.23.23.2     EEEENKÄTUNDERSÖKNINGNKÄTUNDERSÖKNINGNKÄTUNDERSÖKNINGNKÄTUNDERSÖKNING)    delas 

användningen först upp på branschspecifika svar och följs sedan av 

gemensamma svar under rubriken sammanfattning.     

3.3.1.1 SPELINDUSTRIN 

För att täcka en tillräckligt stor marknad har spelindustrin riktat in sig på 

mellanklassdatorer och spelmaskiner. Utrustningen i dessa maskiner har 

oftast inte haft stöd för HDR-ljussättning.  

 

TABELL 6. STÖD FÖR HDR I PROGRAMVARA. 
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De ska anmärkas att de äldre spelkonsolerna Playstation 2 och Xbox finns än 

idag hos en större andel bland konsumenterna och det produceras 

fortfarande många spel till dessa konsoler. Dessutom kan utvecklingstiden 

för dator- och tvspel vara upp till några år (44). Dessa argument har bidragit 

till att spelindustrin inte haft alltför stort fokus på HDR-användandet.  

I spelbranschen har det varit viktigt är att kunna arbete flexibelt med 

ljussättningen och realism har inte varit av samma vikt som i filmbranschen. 

Detta beror på att i en helt virtuell scen utan fotat eller filmat material så är 

det mycket svårt att uppskatta vad som är realistiskt ljus eller inte. Hjärnan 

har i det fallet inga referenser till hur ”riktigt” ljus uppträder och det är då 

lättare att förbise felbelysta objekt. Med sådana krav i grunden går det till 

stor del att prestera bra ljussättning med alternativa sätt som är i klass med 

HDR-ljussättning.  

Det är även värt att poängtera att den förrenderade HDR-ljussättning som 

bland annat stöds av DirectX 9.0c endast är en simulering av vissa av 

exponerings- och ljusbrytningseffekter i post-effektsteg. Den räknar inte 

med radiansvärden genom hela processen, vilket görs i DirectX 10 (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 28282828,,,,    

FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 29292929). De post-effektsteg som sker är tonmappning av texturer adderat 

med bloom- och stjärnfiltersteg (45). Majoriteten av spelföretagen arbetar idag 

på detta sätt.  

 

FIGUR 28. MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR X RENDERAD MED DIRECTX 9.0C (46). 
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FIGUR 29. MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR X RENDERAD MED DIRECTX 10  (46). 

Många utvecklare har en tendens att blanda ihop begreppen och kallar sin 

spelmotor för HDR-fungerande när den egentligen endast är baserade på 

tidigare nämnda post-effektsteg. Hittills finns det få grafikkort på marknaden 

som klarar till exempel antialiasing och filtrering av stora 

flyttalsrepresentationer.  

Att implementera riktig HDR-ljusättning i spel är något av en 

prestandautmaning för spelbolagen. Fördelen med det att de jobbar i post-

effektsteg är att de lätt kan lägga till fler och fler effekter på en existerande 

motor, vilket ger små prestandaförluster. Nackdelen med förrenderade och 

simulerade HDR-metoder är att det krävs en del justeringar för att optimera 

upplevelsen av realism. 

Utifrån allt detta är det inte så svårt att förstå att användandet av riktig HDR-

ljussättning inom spelbranschen ännu visat sig sval. Användandet kommer 

troligen tillta inom kort. Detta allt eftersom grafikkort och konsoler med stöd 

för HDR kommer sjunka i pris och mätta marknaden och de visuella kraven 

som ställs på "realistisk" grafik kommer fortsätta att öka.  

3.3.1.2 FILMINDUSTRIN 

I filmindustrin har det alltid varit av stort intresse att kunna fånga publiken 

genom att skapa en upplevelse genom att visa platser, tider, varelser eller 

personer som inte en vanlig människa kan få besöka eller uppleva. Sådant har 

i mångt och mycket skötts genom att bygga upp miljöer med kulisser, dyra 

pyrotekniska lösningar och i många fall hundratals inhyrda statister. Med 
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hjälp av dessa tekniker blev det nu möjligt att göra detta virtuellt och så pass 

bra att publiken inte märker någon skillnad. Det blev då möjligt att göra 

omöjliga, större och mer avancerade scener virtuellt till en bråkdel av 

kostnaden.   

Det går tydligt att se att filmindustrin är den bransch där HDR-effekter 

används som flitigast under åren. Framöver kommer det inte vara en 

ovanlighet att vi kommer se filmer med enbart eller delvis av virtuella 

skådespelare.  

Om den förväntade toleransnivån hos betraktaren bortses är kraven på 

effekter allmänt högre i filmer än i spel. Det beror på att i film kombineras 

verkliga miljöer med virtuella (47). Genom att ögat är mycket bra på att 

särskilja mönster och oregelbundenheter märker ögat direkt om något inte 

stämmer (2.22.22.22.2     MMMMÄNNISKANS SYNSYSTEMÄNNISKANS SYNSYSTEMÄNNISKANS SYNSYSTEMÄNNISKANS SYNSYSTEM). Det filmade materialet fungerar alltså 

som en referens till vad som är verkligt eller inte. I spel finns oftast inte 

denna referens, helt animerade sekvenser eller spelmiljöer är därför mycket 

lättare för ögat och betraktaren att godta. Inom spel finns det självklart andra 

faktorer som är minst lika viktiga som det visuella för att avgöra om något 

upplevs verkligt eller inte. På samma sätt har Fysik, spelkänsla, ljudeffekter 

och handlingen en avgörande roll i ett spel (48). 

På grund av den begränsade marknaden för film i Sverige råder en mycket 

hård konkurens mellan de svenska filmproduktionsbolagen. Detta driver 

därför många filmproduktionsbolag till att bredda deras kompetensområden 

och leta kunder utomlands. Det är mycket vanligt att de ”tvingas” att arbeta 

med olika former av reklam för att överleva. Det kan exempelvis vara korta 

filmsekvenser, flash-animationer, webbpublikationer med mera. Genom de 

stora antalen kompetensområdena är det svårt för de anställda att kunna vara 

lika kompetenta inom alla områden.  

Deadlines på två veckor eller kortare är som tidigare nämnt mycket vanligt 

(3.2.1.23.2.1.23.2.1.23.2.1.2     FFFF ILMINDUSTRINILMINDUSTRINILMINDUSTRINILMINDUSTRIN) och för att kunna behålla sina kunder och få nya gäller 

det att prestera bäst resultat på kortast tid. Att kunna använda sig av HDR-

ljussättning är då praktiskt taget omöjligt på grund av de långa 

renderingstiderna. Att ha möjligheten att rendera om det filmade materialet 

flera gånger för att kunna finslipa klippen och ljussättningen ger ofta ett 

bättre slutgiltigt resultat än att tillämpa avancerade HDR-ljussättningar och 

hinna rendera färre gånger. Att överhuvudtaget diskutera spekulär belysning, 

vilket tar längre tid att rendera än matt belysning, är inte på tal om i dessa 
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produktioner. Att de renderar enbart med matt belysning i film har 

egentligen inte så stor betydelse på grund av att nästan alla ytor runt om 

kring oss är matta (2.1.32.1.32.1.32.1.3     OOOOBJEKTINTERAKTIONBJEKTINTERAKTIONBJEKTINTERAKTIONBJEKTINTERAKTION). I film är även bilden rörlig och det 

råder sällan en tydlig fokus på en yta, vilket medverkar till att de spekulära 

ytorna inte behöver vara allt för övertygande. Därför är det mycket förståligt 

att många än idag förlitar sig på texturer och omgivnings mappning, alltså 

texturer som omsveper 3D-modeller för att ge sken av korrekt belysning 

utan strålföljning, vid sina renderingar framför HDR-ljussättning (49). 

3.3.1.3 VISUALISERINGSINDUSTRIN 

Utifrån enkätundersökning och den kontakt med företagen som har funnits är 

uppfattningen att visualiseringsindustrin fortfarande är ung i Sverige. Många 

av företagen är en- eller två-mannaföretag. Det är inte heller ovanligt att de 

är drivna av unga människor som gör detta på sidan av studierna eller ett 

ordinarie jobb. Som tidigare nämnt var det inte så många företag som valde 

att besvara enkäten. Detta skulle kunna förklaras av okunskap men det går 

också att vända på det och ställa sig frågan vad visualiseringsföretagen 

egentligen visualiserar. För många av dessa företag handlar det oftast om att 

förklara avancerade processer via visualisering. Dessa processer kan 

exempelvis vara en visualisering av hur en motor fungerar eller en medicinsk 

genomskärning av en människa (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 30303030). I sådana fall är inte realistisk 

ljussättning nödvändig, den kanske till och med är omöjlig.  
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FIGUR 30. EN MÄNNISKOKROPP PRESENTERAS MED HJÄLP AV VISUALISERINGSTEKNIK  (50).  

Ett mer rakt fram argument har varit att det är mer ekonomiskt att leverera 

kvantitet istället för kvalité. Hos dagens trendsättare, alltså filmindustrin, kan 

den totala motsatsen till dessa åsikter ses. Risken finns att företagen med 

dessa åsikter kan vara de första som går under vid en framtida hårdare 

konkurrenssituation. 

De lite mer väletablerade visualiseringsföretagen verkar inte dela dessa 

åsikter utan hävdar sig ha insett vikten av att inneha ljussättning av bra 

kvalité. I dessa fall har HDR-rendering ansetts vara det enda sättet att 

framställa detta. Deras åsikter kan baseras på, likt filmindustrin, att bra 

kvalité är viktig för att virtuella miljöer ska matchas med riktiga miljöer.  

Ett faktum är att bra ljussättning är extra viktigt gällande rendering av 

stilbilder, exempelvis reklambilder, eftersom dessa i många fall består av 

närbilder och speglande ytor. Genom att visualiseringsindustrin egentligen 

aldrig renderar långa filmer, utan videoklipp med kort renderingstid, finns 

det stora möjligheter för dem att använda sig av mer avancerade 

ljussättningar än vad de använder idag.  
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FIGUR 31. EN ARKITEKTVISUALISERING AV CAMPUS NORRKÖPINGS NYA 

VISUALISERINGSCENTRUM, NVISON  (51). 

I dagsläget har beställare av större visualiseringar i de flesta fall vänt sig till 

filmproduktionsbolag. Detta kan troligen bero på att filmproduktionsbolag 

anses ha mer erfarenhet inom 3D-visualisering men även kanske anses vara 

affärsmässigt mer erfarna. 

Inom visualiseringsbranschen kommer det nog gå att se en ändring på detta 

allt eftersom intresset för dessa typer av visualiseringar ökar hos kunder. 

Kunderna kommer ställa högre krav och pressen på företag kommer öka. 

Både Flash och Silverlight, vilket är kapabla att visa 3D, är idag på 

frammarsch och allt fler företag ses presentera sina 3D-renderade produkter 

på internet och till och med i folks mobiler med dessa tekniker (52) (53). 

3.3.1.4 SAMMANFATTNING 

Utifrån hur företagen använder sig av HDR-bilder idag måste den stora och 

avgörande frågan ställas; 

- Behövs verkligen HDR-bilder i produktion, eller kan man klara sig utan 

det? 

Även fast denna fråga motsätter sig hela syftet med denna rapport är den 

mycket viktig att ge ett svar på. Detta är inte en lätt fråga att svara på, men 

ett kort och enkelt svar på detta är;  

- Ja, idag klarar sig produktionsbolagen bra utan att använda sig av HDR i 

någon större utsträckning i deras produktioner. 

Den största orsaken till att HDR-ljussättning inte varit alltför populärt i 

produktion som många, inklusive författarna, hoppats på beror till stor 

utsträckning på de långsamma renderingsalgoritmerna i dagens HDR-
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renderare. Om en HDR-renderare hade klarat av att rendera enskilda bilder, 

med bra resultat på kortare än en sekund, hade det med stor sannolikhet 

funnits ett större antal produktioner som använder sig av denna teknik.  

Otränade ögon har inte samma krav på en ljussättning som vad en 3D-artist 

har. Om det finns sätt att efterlikna HDR-ljussättning, med ett nästan 

oskiljaktigt resultat, är den vinst i tid och pengar mer värt än den lilla 

kvalitetsskillnad detta medför. Därför har många av dessa produktionsbolag 

mer eller mindre lärt sig att efterlikna HDR-ljussättningar med hjälp av vanlig 

placering av belysningskällor. Experiment visar att skillnaden är 

förvånansvärd liten i utseende jämfört med riktig HDR-ljussättning. 

Renderingen tar också endast en bråkdel av dess tid (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 32323232,,,,     FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 33333333,,,,     FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 

34343434). Mer om hur detta går till kan hittas i ”Fast Precomputed Ambient 

Occlusion”, en rapport av Fredrik och Mattias Malmer (54). 

 

 

FIGUR 32. TORUS-KNUT RENDERAT MED HDR-LJUSSÄTTING 

(RENDERINGSTID > 1.5 MINUTER) 
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FIGUR 33. TORUS-KNUT RENDERAT MED VANLIGA LJUSKÄLLOR MED FÖRSÖK ATT EFTERLIKNA 

HDR-LJUSÄTTING.  

(RENDERING < 1 SEKUND)  
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FIGUR 34. DIFFERENSEN MELLAN RIKTIG OCH EFTERLIKNAD HDR-RENDERING (FIGUR 32 

DIVIDERAT MED FIGUR 33). SKILLNADEN ÄR INTE STOR, FRAMFÖRALLT BLIR INTERNA OCH DE 

INTENSITETSRIKA REFLEKTIONER LIDANDE. 

Det är viktigt att komma ihåg att ett produktionsbolag i första hand ska 

producera och då är det förståligt att dessa avvägningar, av tid och pengar, 

måste göras mellan varje projekt. Att HDR-ljussättning inte håller måttet i 

dessa avvägningar är mer regel än undantag. För att för att kunna matcha 

resultatet av en HDR-ljussättning krävs idag en hel del tid och efterforskning 

av företagen och detta är inte något alla företag har eller gör. På sikt kan 

denna kunskap trots allt vara det som avgör vem som klarar sina deadlines 

och vinner kunderna på marknaden. Att använda HDR-ljussättning är 

självklart mycket enklare men det är renderingstiden som gör att målen inte 

uppfylls. Det ska dock tilläggas att för att kunna efterlikna HDR-ljussättning 

krävs HDR-bilder som referensmaterial.  

Rent allmänt går det att säga att branscherna är intresserade både av bilder 

(statiska och rörliga) som är "perfekta" och bilder som är "trasiga" 

(överexponerade, gryniga, suddiga). Det beror helt och hållet på vilket 

sammanhang bilden ska användas i och vad syftet med bilden är. Det är i 

slutändan deras krav på projekten som avgör i praktiken. Det är inte så ofta 

realistisk ljussättning är det som eftersträvas, snarare handlar det om att 

skapa en känsla och att ”leka” med ljuset är då mycket vanligt.  

Som tidigare nämnt i 3.2.1.43.2.1.43.2.1.43.2.1.4     SSSSAMTLIGA INDUSTRIERAMTLIGA INDUSTRIERAMTLIGA INDUSTRIERAMTLIGA INDUSTRIER degraderas kvalitén i bilden 

för varje editering, exportering eller pålagt filter. Genom att HDR-bilder har 

stor flexibilitet i exponering och höga bitdjupsinformation, ger HDR-bilder 

ett markant större spelrum för efterbehandling än bland ”vanliga bilder”. 

Även om den allmänna massan ännu ej hunnit bli övertygad, är HDR-bilder i 

detta fall överlägsna i produktionssyfte. 

”What looks good, is good” är en oskriven regel som ofta nämns i 

datorgrafiksammanhang. Med detta menas att ett resultat inte behöver vara 

exakt och verklighetstroget, utan endast ge ett sken av något som är 

tillräckligt bra för att kunna lura ögat och betraktaren. En annan oskriven 

regel är att tid är pengar. Därför vill kunder sällan betala för den extra tid det 

tar för att använda sig av HDR om resultatet inte skiljer sig nämnvärt mycket. 

3.3.2 ARBETSGÅNG 
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Produktionsbolagen består oftast inte av mer än 10 till 14 stycken anställda 

och det är därför vanligt att flera produktionsbolag får gå ihop för att kunna 

producera större produktioner. Då sköter vissa fältarbete, andra manus och 

några postproduktion. Vid sådana produktioner är många inblandade och 

kommunikationen måste då vara god, trots att produktionsbolagen i många 

fall kan vara varandras största konkurrenter. I 3.2.1.23.2.1.23.2.1.23.2.1.2     FFFF ILMINDUSTRINILMINDUSTRINILMINDUSTRINILMINDUSTRIN nämndes 

att tiden på fältarbetet mycket dyr och omgivningen är rörig. I sådana 

sammanhang är det mycket viktigt HDR-upptagningsprocessen går snabbt 

för att undvika problem som skakningsoskärpa, rörelseoskärpa med mera. 

Den mänskliga faktorn är också ett stort problem vid det stressiga och höga 

tempot. Det är inte heller alltid så att personer med rätt erfarenhet 

fotograferar dessa reflekterande sfärer.  

När ett filmproduktionsbolag är ute på en inspelning hinner de oftast inte 

fota mer än tre till fem kort till sin HDR-bild. Vissa gånger blir det så få som 

två kort, ett underexponerat kort och ett normalexponerat kort. Detta är 

många gånger långt ifrån tillräckligt. Två till tre kort, med stora hopp i EV, 

räcker kanske för att fånga up extremiteterna i ljuset men då måste 

ljussättningen i ett senare skede både uppskattas och efterliknas vid 

renderingen. Självklart är antalet fotograferade kort beroende på miljö. Tre 

till fem kort, med variation av ett EV, täcker många gånger upp molniga 

dagar och inomhusmiljöer utan direkta ljuskällor. Sju till 10 kort, med 

variation av ett EV, täcker upp de flesta soliga dagar. Mer extrema situationer 

som fotografera mot ett fönster i ett halvmörkt rum under en solig dag kräver 

minst 15 till 18 fotografier med variation av ett EV.         

10 till 15 minuter är medeltiden som det tar för produktionsbolagen att 

fotografera en reflekterande sfär. Att manuellt, samt felfritt, fotografera en 

extremt svår ljusvarierande miljö skulle kunna kosta upp till 18 fotograferade 

kort. Detta skulle ske med en fast bländare, med ett stegs skillnad och med 

början på slutartiden 1 4000⁄ . Detta skulle ta cirka en minut. I de flesta fallen 

skulle det ta mindre än 1 minut genom att det kan vara en tidsvinst att gå 

ned ett eller två bländarvärden för att undvika de längsta slutartiderna (15 

och 30 sekunder).   

�~��� ��� � �������� �ö� �~�~��������� = 1 4000⁄ + 1 2000⁄ + 1 1000⁄  + 1 500⁄ +
1 250⁄ + 1 125⁄ + 1 60⁄ + 1 30⁄ + 1 15⁄ + 1 8⁄ + 1 4⁄ + 1 2⁄ + 1 + 2 + 4 + 8 + 15 +
30 + 15 (,7,)1 ,(' �ö- 1):-(0: 7Gℎ ö�+-�ö-(0:) ≈ �, �  �����     
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De skulle inbära att resterande 8.5 till 13.5 minuterna går till att rigga upp 

kamera och sfär med stativ, ställa in inställningarna på kameran och testa sig 

fram till bra kort. Med stor sannolikhet tar den mänskliga felfaktorn upp den 

största delen av denna tid.  

Felen som kan uppstå på ute på fält är att det inte finns tid att använda sig av 

stativ vid fotograferande av sfären. Detta resulterar i bilder med 

skakningsoskärpa. Under inspelningen och fotografering händer det ofta att 

folk rör sig i närheten av den reflekterande sfären. Detta orsakar 

rörelseoskärpa i bilden. Utomhus kan ljussituationer ändras snabbt. Detta 

medför att alla inställningar måste ändras om fotograferingen inte skett 

tillräckligt snabbt. Sedan ska det inte glömmas att alla inte har den kunskap 

som behövs för att generera en bra HDR-bild och detta bidrar till att det tar 

längre tid. Att ta hänsyn till alla inställningar, situationer, veta hur steg, EV, f-

stop, f/stop ändras med ISO, bländare och slutare är ”kärnfysik” för de flesta 

och inte något de vill ta hänsyn till under en stressig inspelning. Att fota 

några exponeringar av en reflekterande sfär och hoppas ljussättningen går 

att ordna i postproduktion är vad många nöjer sig med.    

HDR-processen är helt enkelt för krånglig för att tillämpas på inspelning. 

Hade denna process varit smart, automatiserad och levererat ett felfritt 

resultat så hade det varit möjligt att prestera minst 10 stycken kompletta 

HDR-bilder på samma tid. En Skrämmande siffra som har nämnts från olika 

källor är att det skulle kosta ungefär 1000 kr per minut för att under en 

inspelning springa in och fota den reflekterande sfären. Med enkätsvar på 

upp till hela 30 minuter för att fota en reflekterande sfär är inte matematiken 

svår att förstå att detta är väldigt dyrt när det krånglar på fältet. Lägger man 

till tiden det tar för att skapa och justera sin HDR-bild i postproduktion 

måste minst 20 till 30 minuter adderas. I värsta fall är materialet så pass 

dåligt att de måste gå ut på fältet igen och hitta liknande ljussättning 

alternativt försöka justera ljuset manuellt i 3D-progammen. Detta dubblar 

minst den redan gångna arbetstiden. Tas det hänsyn till vad tiden kostar på 

fält och i postproduktion är det lätt att uppskatta en prislapp på vad en 

komplett HDR-utrustning kan vara värd. Det finns anledningar att folk köper 

dyra och kompletta HDR-utrustningar som SpheroCam även fast sådana kan 

kosta några hundratusen kronor (55). 

Utrustningen företagen har valt är har varit medelklassens DSLR-kameror 

från Nikon och Canon. För att inte påverka ljuset i den reflekterande sfären 
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allt för mycket har många valt att skaffa sig större reflekterande sfär istället 

för att skaffa bättre optik med längre brännvidd. Ett problem med detta är att 

det är svårt att hitta sådana med bra kvalité. Som tidigare nämnt används 

ofta julgran- och trädgårdskulor vilket oftast är repiga och har en ojämn 

form, något som inte är att föredra vid rendering. Rekommenderat är att 

använda sig av större kullager kulor, vilket är jämnare till ytan.  

Att ändra bländare, alltså ljusinsläppet, på en filmkamera har både för och 

nackdelar. Fördelarna att göra på detta sätt är att det är enkelt, snabbt och 

riskfritt från felfaktorer. Genom att samma film används behövs en 

kalibrering mot det filmade materialet göras. Nackdelarna är framförallt att 

skärpedjupet i bilden varieras vid förändrad bländare vilket orsakar oskärpa 

och skapar vissa typiska bländarproblem (2.3.2.22.3.2.22.3.2.22.3.2.2     BBBBLÄNDARÖPPNINGLÄNDARÖPPNINGLÄNDARÖPPNINGLÄNDARÖPPNING). Att 

rörelseoskärpa skulle minimeras med hjälp av den snabba upptagningen, vid 

vridning av bländare, har ingen kvalitetsbetydelse om man jämför med den 

oskärpa en varierad bländare orsakar. Filmkameror har mindre sensor och 

stödjer inte lika hög upplösning som hos en kamera. Med detta följer sämre 

detaljrikedom, mindre mjuka färgövergångar och i överlag mer brus i bilden. 

Att filma sin HDR-bild med varierande bländare kan fungera tillfredställande 

för rendering av matt ljussättning. Inom produktion är flexibilitet A och O och 

därför går denna metod gå bort. ”Film-metoden” är oflexibel genom att den 

inte kan rendera spekulär ljussättning, men ska inte uteslutas helt med tanke 

på att matt ljussättning idag ändå är det som används mest inom rendering 

och produktion (2.1.32.1.32.1.32.1.3     OOOOBJEKTINTERAKTIONBJEKTINTERAKTIONBJEKTINTERAKTIONBJEKTINTERAKTION). 

Vissa tvivel finns runt svaren från de företag som angivit att de tycker HDR-

processen är mycket enkel. Det visar sig nämligen att samma företag som 

angett att de tycker HDR-processen är enkel är de företag som anser sig 

behöva minst antal kort vid HDR-generering. Dessa företag har också varit de 

som använt sig av mest alternativa lösningar vid sina renderingar. Det är 

motsägelsefullt att företag som inte valt att fotografera HDR-bilder samtidigt 

anser att HDR-generering är väldigt enkel. Slutsatsen är att dessa företag 

egentligen inte vet hur HDR fungerar och används. Genom att många ändå 

använder sig av alternativa lösningar har många företag med stor sannolikhet 

ändå god kunskap om virtuell ljussättning. Den allmänna åsikten är i överlag 

att HDR-generering är svår på grund av alla inställningar. 

Programmen stödjer olika filformat och är inte anpassade för att jobba med 

varandra och ofta använder de helt olika gränssnitt. Detta skapar oftast stor 
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förvirring för användaren. Att tvingas konvertera bilderna mellan olika 

program medför kvalitetsförluster. Därför önskas ett gemensamt format 

bland produktionsbolagen för alla sorters bilder och bitdjup. Redan Idag 

arbetar produktionsbolagen med speciella film- och bildformat för detta. Ett 

vanligt format är DPX. Dock är det inte gjort för att jobba med ett större 

bitdjup än 10 bitar för en hel bild och håller då inte måttet för HDR, vilket 

idag kan innehålla upp till 32 bitar per kanal. Det fanns många önskemål att 

använda sig av 32-bitars TIFF för att lagra HDR-bilden. Med detta finns 

naturligtvis för och nackdelar. En nackdel är att filstorleken blir väldigt stor 

när information sparas i detta format. Trots att den har inbyggd oförstörande 

eller förstörande filkomprimering blir slutresultatet väldligt stort. Enligt 

implementation blev en exempelvis 15 EV HDR-bild hela 75 MB stor medan 

med samma bild sparad i formaten OpenEXR eller HDR blev endast 10 till 15 

MB. Idag är lagringskapacitet inte ett så stort problem som förut, nu för tiden 

kostar 1 GB endast två kronor.  

TIFF är visserligen ett gammalt format, men fortfarande väldigt flexibelt. 

Genom att TIFF fungerar som en container går det nästan att spara vilken 

information som helst i detta format. På grund av sin flexibilitet, långa 

livslängd och stora stöd för detta format bland program och plattformar har 

TIFF länge fungerat som en bildstandard för kvalitetsbilder både bland 

fotografer och bland forskare. Renodlade HDR-format är självklart bättre 

anpassade för dessa stora datamängder än vad TIFF är men genom att HDR-

formaten inte hunnit skapat sig en standard på marknaden och därmed inte 

fått stöd bland alla program är idag flyttals TIFF det mest passande HDR-

format för produktion.  

3.4 FRAMTAGEN MODELL 
Om de långa renderingstiderna bortses har insamlingen av HDR-bilder varit 

det största problemet. Det har varit många frågetecken runt hur HDR-bilder 

genereras och vad som går att göra åt de problem som kan uppstå vid 

insamling. För att kunna använda sig av HDR i produktion bör framförallt 

HDR-insamlingen förbättras. Även om långsamma HDR-renderingsalgoritmer 

är en av de största flaskhalsarna skulle inte HDR överleva i produktion om 

inte det fanns enkla och snabba sätt att skapa egna bilder. I längden är det 

inte gångbart att endast använda sig av Paul Debevecs HDR-lightprobes för 

att ljussätta 3D-miljöer. Frågan kan även ställas om två extradagar i 

postproduktion för editering av dåligt material orsakat av orutin kan vara en 
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större förlust i pengar än i att lägga ner mer tid på fältet för att få bra 

utgångsmaterial till HDR-bilden.  

Eftersom kostnad för utrustning inte var av någon större betydelse bland 

produktionsbolagen, och enkelhet var desto viktigare, fick den tidigare 

skapade måltriangel ändras (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 26262626). Utifrån denna analys har även en 

fokuspunkt kunna sättas för modellen (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 35353535). Idag ligger den allmänna 

fokuspunkten bland produktionsbolagen på att under så kort tid och på så 

enkelt sätt som möjligt fånga en HDR-bild. God kvalité har varit önskvärt 

men har inte varit något som prioriterats framför kort tid.       

 

FIGUR 35. MÅLTRIANGEL ANPASSAD FÖR PRODUKTION. TIDIGARE ”KOSTNAD” HAR ERSATTS AV 

”ENKELHET” FÖR ATT PASSA PRODUKTIONSBOLAGENS KRAV BÄTTRE.          

Ser vi till framtiden är som tidigare nämnt långsamma renderingsalgoritmer 

ett av de största hindren till att HDR inte används så flitigt vid ljussättning. 

Om detta förbättras kommer troligen även HDR-skeptiker att ge med sig. En 

väg dit kan vara flexiblare renderingsalgoritmer och genererare inom HDR, 

vilka tar hänsyn till både ”fusk” och matematik. Även bättre hantering av 

HDR-bilder lär kunna öka användandet i produktion. Där enklare och 

snabbare upptagning av bildmaterial kommer ligga i framkant. På detta sätt 

kommer vi kunna se HDR användas oftare inom produktion, både i större och 

mindre produktioner. 

Trots att det finns mycket saker som inte riktigt fungerar med HDR i 

produktion så håller företagen hela tiden ögon och öron öppna inom detta 

område. HDR-rendering må idag vara långsamt men utöver det är det väldigt 

smidigt att använda sig av. Därför är många företag väldigt öppna mot att 

använda HDR som ljussättning även om det sker väldigt sällan i produktion. 
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På detta sätt ses en strålande och utmanande framtid för HDR i produktion. 

Framöver kommer HDR i produktion vara mer regel än undantag.   

3.4.1 ARBETSGÅNG  
Utifrån den gemensamma arbetsgång företagen har haft insågs snabbt att ett 

nytt flöde måste skapas för att effektivisera tid och kvalité för passa alla de 

olika branscherna. Genom att filmproduktionsbolagen idag är den största och 

mest extrema användaren av HDR har fokus valts på denna industri.  

Det som går att se på företagens nuvarande arbetsgång är att större delen av 

stegen sker i postproduktion. Dessa steg innebär ofta bearbetning av bilden i 

olika program, vilket bidrar till en flera filkonverteringar och slutligen 

degradering av bildresultatet. Det bildmaterial som tidigare genereras på 

fältet är det slutgiltiga bildmaterialet som används i postproduktion. Visar sig 

bildmaterialet inte vara av tillräckligt god kvalité innebär det ofta att de inte 

kan använda sig av den HDR-bilden utan tvingas antigen använda sig av en 

annan HDR-bild eller att inte använda sig av HDR i sin produktion. Att 

återvända till fältet och fotografera material till HDR-bilden igen är något 

som inte görs på grund av att förutsättningarna i ljuset har förändrats och 

matchande ljussättning går inte att matcha det filmade resultatet (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 36363636). 

Att kunna återvända till fältet är vanligare inom spel- och 

visualiseringsindustrin genom att de oftast inte har samma krav på matchad 

ljussättning.    
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FIGUR 36. DEN ALLMÄNNA ARBETSGÅNGEN FÖR PRODUKTION IDAG. 

För att kunna skapa en effektivare och bättre arbetsgång bör den i stora drag 

vara sluten, detta för att kunna bibehålla så mycket bilddata som möjlig. För 

att slippa mycket efterarbete bör större delen av arbetet flyttas ut på fältet. 

Genom det stressiga miljön och begränsade tid måste utrustningen vara 

enkel att montera. I postproduktion bör endast justeringar och 

effekthantering behandlas. Det är väldigt viktigt att HDR-bilden och 

ljusmappen skapas på fältet för att ge användaren direkt återkoppling på 

resultat så att material för en HDR-bild direkt kan genereras om (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 37373737).  
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FIGUR 37. DEN NYA FRAMTAGNA ARBETSGÅNGEN FÖR PRODUKTION  

3.4.1.1 MODELLFÖRSLAG 

Samtliga modeller som beskrivs nedan uppfyller den önskade arbetsgången. I 

modellerna symboliserar skogen inspelningsplatsen, det vill säga ute på fält. 

Huset på modell 4 representerar företaget. I samtliga modeller krävs ett 

program för att styra bildbehandlingen och kamerans funktioner.  

MODELL 1.  MEKANISK MOTOR PÅ STATIV 

I denna modell är tanken att efterlikna SpheroCam HDR i största möjliga mån 

utan att kostnaden blir för stor. Den utrustning som krävs är ett stativ, en 

motor med programmeringsbar styrning, en DSLR-kamera och en laptop. 

Stativet byggs om så att kameran kan rotera i bestämda vinklar för att täcka 

av dels 360 grader vågrätt, dels 180 grader lodrätt. Fördelarna med denna 

lösning är att bildmaterialet blir omfattande och med bra kvalité. Det 

förkommer exempelvis inte några repor på bilden orsakad av illa behandlad 

sfär. Vidare innehåller bilderna inte den reflekterande bilden av 

kameramannen, vilket förenklar efterarbetet. Dessutom minimeras 

utrustningen eftersom ett ytterligare stativ med en reflekterande sfär kan 
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uteslutas. Bildbehandlingen sker i realtid i laptopen vilket gör det möjligt att 

se resultatet redan ute på fältet. Nackdelarna med modellen är framför allt att 

det tar lång tid att ta bilderna. Rörelseoskärpa kan uppkomma på grund av 

detta. Det krävs också ganska avancerade algoritmer för att sammanfläta 

bilderna. Vidare krävs en fungerande synkronisering mellan programvaran för 

motorstyrningen och fotograferingen. 

 

MODELL 1. MEKANISK MOTOR PÅ STATIV. 

MODELL 2.  FISHEYE-OBJEKTIV 

Fisheye-lösningen är en modell som är relativt enkel att implementera och 

använda. När det gäller utrustningen krävs endast ett stativ, en DSLR-kamera 

med fisheye-objektiv samt en laptop. Även i denna modell sker 

bildbehandling på plats. Ett bra fisheye-objektiv kostar en hel del pengar 

men skulle modellen fungera felfritt är kostnadsaspekten försumbar, 

smidigheten i användandet väger helt enkelt upp. Ett av de största problemen 

med fisheye-objektiv är att de har extremt dåliga motljusegenskaper, med 

starka och vidsträckta flares, detta på grund av de många, stora och kraftigt 

krökta linsytorna. För HDR-tillämpningar utomhus eller i inomhusscener med 

intensiva punktljuskällor är fisheye-objektiv därför i stort sett oanvändbara. 

En ytterligare nackdel är att det krävs minst två bilder för varje slutartid för 

att täcka upp 360 grader av omgivningen. Ett fisheye-objektiv fotograferar i 

ungefär 180 grader. Om resultatet ska bli tillräckligt bra krävs antagligen tre 

bilder med 120 graders skillnad mellan varje bild. Då kan mycket av den 

dåliga informationen ersättas med bra information från de två övriga 

vinklarna. Modellen går att kombinera med motorlösningen. Från 



67 

 

enkätundersökningen framgick att ett fåtal företag använder fisheye-objektiv 

för bildinsamlingen.  

 

MODELL 2. FISHEYE-OBJEKTIV OCH LAPTOP. 

MODELL 3.  REFLEKTERANDE SFÄR OCH LAPTOP. 

Denna modell är en optimerad version av den modell som oftast används 

idag. Det behövs två stativ, dels för DSLR-kameran, dels för den 

reflekterande sfären. Liksom de två tidigare modellerna sker 

bildbehandlingen i realtid i laptopen. En stor fördel med denna modell är att 

metoderna för att skapa en ljusmapp är enkla och genomarbetade. En bild 

räcker för att täcka upp nästan 360 grader vilket ger en klar tidsvinst. Två 

bilder (180 graders skillnad) är dock att föredra eftersom bildinformationen i 

ytterkanterna har viss distorsion. Ytterligare en bild krävs om kameran ska 

avlägsnas från bilden. Kvalitén på slutresultatet är starkt beroende av sfärens 

reflektionsegenskaper. En sådan sfär kan vara svår att få tag på och kräver 

visst underhåll.  
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MODELL 3. REFLEKTERANDE SFÄR TILLSAMMANS MED LAPTOP. 

MODELL 4.  REFLEKTERANDE SFÄR MED MOBILKAMERA 

Redan i idéfasen kan denna idé uteslutas eftersom mobilkameror idag inte 

har möjlighet att justera varken slutartid eller bländaröppning. Idén är dock 

lockande eftersom mobilen alltid är med. Inom snar framtid kommer 

antagligen telefoner fram på marknaden som uppfyller dessa krav. Ytterligare 

lite tid skulle det antagligen ta innan bilderna även kan bearbetas på 

telefonen. I denna modell är tanken att bilderna ska skickas upp på en server 

på kontoret med hjälp av exempelvis 3G-kommunikation. Där kan 

bildbehandlingen ske automatiskt eller av den personal som finns att tillgå. 

Att skicka upp bilder direkt till kontoret kan vara ett alternativ till samtliga 

tidigare lösningar också men gör sig bäst till rätta i denna modell. Kvalitén är 

ett stort minus i detta modellförslag eftersom optiken är alltför dålig i dagens 

telefoner. Om modellen gick att implementera skulle de genererade HDR-

bilderna bara kunna användas för diffus ljussättning.  



MODELL 

3.4.1.2  V

Det viktigaste för företagen är att processen går snabbt. Detta utesluter 

modell 1 eftersom bildbehandlingen tar allt för lång tid. Modell 

att använda eftersom ett stativ kan uteslutas. En hel del tid sparas då vid 

uppriggandet av utrustninge

nåddes dock en slutsats att linsöverstrålningen är det största problemet med 

denna modell, vilket gör att även denna mås

Den genererar högupplösta bilder och som en bonus krävs 

utrustning än den som oftast redan finns.

bilderna ska tas från flera vinklar. Denna procedur kan bli tidskrävande och 

kräver stor precision. Risken är att vinklarna inte blir de önskade och att 

avståndet till sfären varieras. Eventuellt skulle det gå konstruera ett 

dubbelstativ som är ledade gentemot varandra 

avgör den aktuella vinkeln

för klumpig vid användandet. En bättre lösni

tar hand om både sfär och kamera. Detta kan göras genom att 

horisontellt stag på

På huvudstativets mitt placeras därefter sfären. På samma sätt som ovan s

staget kunna rotera i bestämda vinklar.

dock. Detta för att det tar längre tid att fotografera bilderna och fokus på 

kvalité är lågt prioriterat. Vidare kan det vara svårt att få tag på en bra 

ODELL 4. REFLEKTERANDE SFÄR TILLSAMMANS MED MOBILKAMERA

VALD MODELL  

Det viktigaste för företagen är att processen går snabbt. Detta utesluter 

eftersom bildbehandlingen tar allt för lång tid. Modell 

att använda eftersom ett stativ kan uteslutas. En hel del tid sparas då vid 

uppriggandet av utrustningen. Efter diskussion med handledare på skolan 

dock en slutsats att linsöverstrålningen är det största problemet med 

denna modell, vilket gör att även denna måste uteslutas. Kvar av 

en genererar högupplösta bilder och som en bonus krävs ingen ytterligare 

utrustning än den som oftast redan finns. Det blir förstås lite komplicerat om 

bilderna ska tas från flera vinklar. Denna procedur kan bli tidskrävande och 

kräver stor precision. Risken är att vinklarna inte blir de önskade och att 

det till sfären varieras. Eventuellt skulle det gå konstruera ett 

dubbelstativ som är ledade gentemot varandra med en vinkelmätare som 

avgör den aktuella vinkeln. Dubbelstativet är säkert bra men blir antagligen 

för klumpig vid användandet. En bättre lösning är att utforma ett stativ som 

tar hand om både sfär och kamera. Detta kan göras genom att 

horisontellt stag på huvudstativet. På detta stag kan sedan kameran placeras. 

På huvudstativets mitt placeras därefter sfären. På samma sätt som ovan s

staget kunna rotera i bestämda vinklar. Denna del av modellen utelämnas 

dock. Detta för att det tar längre tid att fotografera bilderna och fokus på 

kvalité är lågt prioriterat. Vidare kan det vara svårt att få tag på en bra 
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OBILKAMERA. 

Det viktigaste för företagen är att processen går snabbt. Detta utesluter 

eftersom bildbehandlingen tar allt för lång tid. Modell 2 är lockande 

att använda eftersom ett stativ kan uteslutas. En hel del tid sparas då vid 

ion med handledare på skolan 

dock en slutsats att linsöverstrålningen är det största problemet med 

te uteslutas. Kvar av är modell 3. 

ingen ytterligare 

Det blir förstås lite komplicerat om 

bilderna ska tas från flera vinklar. Denna procedur kan bli tidskrävande och 

kräver stor precision. Risken är att vinklarna inte blir de önskade och att 

det till sfären varieras. Eventuellt skulle det gå konstruera ett 

med en vinkelmätare som 

Dubbelstativet är säkert bra men blir antagligen 

ng är att utforma ett stativ som 

tar hand om både sfär och kamera. Detta kan göras genom att montera ett 

huvudstativet. På detta stag kan sedan kameran placeras. 

På huvudstativets mitt placeras därefter sfären. På samma sätt som ovan ska 

Denna del av modellen utelämnas 

dock. Detta för att det tar längre tid att fotografera bilderna och fokus på 

kvalité är lågt prioriterat. Vidare kan det vara svårt att få tag på en bra 



70 

 

reflekterande sfär men ingen omöjlighet (3.4.3.13.4.3.13.4.3.13.4.3.1     RRRREFLEKTERANDEEFLEKTERANDEEFLEKTERANDEEFLEKTERANDE    SFÄRSFÄRSFÄRSFÄR). Den går 

förmodligen också att kombinera med modell fyra i framtiden. Den valda 

modellen är alltså modell tre men utan vinkelfotograferingen. 

3.4.2 FUNKTIONALITET  
I samtliga beskriva modeller behövs ett program som sköter 

kamerastyrningen och bildbehandlingen. För att motverka tidsförluster och 

klara filmproduktionens intensiva fältarbete bör detta program vara helt 

automatiserat. Ett visuellt gränssnitt uppdelat i pedagogiska steg ska med en 

enkel knapptryckning kunna generera en HDR-bilder snabbare och med 

likartad eller bättre kvalité än vad som kan ske manuellt. Realism är inte alltid 

något som eftersträvas inom produktion eftersom det kan vara helt olika i 

betraktarens ögon. Programmet bör därför ge användarna friheten att kunna 

lägga sin artistiska stämpel på materialet. Artisterna ska inte heller behöva 

jobba med siffror och koordinater.  

De flesta produktionsbolag äger redan bra kamerautrustning och därför bör 

samma utrustning kunna återanvändas i ett HDR-arbetsflöde. Den vanligaste 

kamerautrustningen bland produktionsbolagen har varit Nikon tätt följt av 

Canon. För att den automatiska HDR-insammlingen och genereringen lätt ska 

kunna integreras med mångsidig utrustning bör kommunikation ske utav ett 

fristående program. Ett fristående program är även den enda lösningen vid 

integrering av befintlig kamerautrustning. Detta på grund av att det inte finns 

stöd för trejdeparts programvaror i Canon- och Nikon-kameror. Att använda 

sig av plugin-lösningar istället för fristående program innebär begränsningar 

på grund av att alla produktionsbolag använde olika programvara. Att 

utveckla ett fristående program har även fördelarna att det är lättare att 

distribuera och utvecklingsmöjligheterna är inte begränsade till licenser och 

programvara.  

Programmet ska använda sig av de flesta av de filformatstandarder inom 

produktion. ”In-formaten” ska framförallt matcha kamerornas bildformat och 

sedan stödja icke-förstörande format. ”Ut-formaten” ska stödja de vanligaste 

HDR- och 32-bitarsformaten på marknaden. Enligt enkätundersökningen var 

det önskvärt om programmet kunde spara i 32-bitars TIFF-format. Med tanke 

på dess kompabilitet med de flesta av dagens bildprogram ligger största 

fokus på TIFF.        
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Eftersom att produktionsbolagen framförallt jobbar med matt belysning kan 

det ifrågasättas hur bra kvalitén på en HDR-bild behöver vara. I mångt och 

mycket suddas ändå bilden ut i postproduktionen. Likfullt är en idealisk bild 

alltid bättre att utgå ifrån på grund av att för varje pålagd effekt degraderas 

bilden i postproduktion. Trots det måste snabbhet och enkelhet under alla 

omständigheter gå före bildkvalité. Programmet bör eliminera så mycket 

mänskliga fel och utomstående problem som möjligt. Enkla inställningar för 

bildeffekter bör finnas med i programmet. Se TTTTABELL ABELL ABELL ABELL 7777 för en summering av 

kraven. 

 

TABELL 7. KRAV PÅ PROGRAMVARA. 
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3.4.2.1 AUTOMATISK FUNKTION AV FÖRSTA BILDEN 

Denna funktion används för att beräkna den optimala slutaren och bländaren 

för att kunna fotografera det första kortet av en serie kort vid skapandet av 

en HDR-bild.  

METOD     

Med hjälp av en eller flera godtyckliga testbilder kan kamerainställningar, 

såsom bländare och slutare, beräknas för den första bilden i en serie av LDR-

bilder. En godtycklig testbild är en bild som är något underexponerad men 

innehåller intensitet. Vidare får andelen överexponerade pixlar inte 

överskrida ett satt tröskelvärde. En allt för överexponerad bild resulterar i att 

intensitetsvärden ”klipps” bort och algoritmen (EVö�����) kommer att vara allt 

för avvikande. Den första testbilden utgår från minsta bländar- och 

slutarinställning kameran tillåter.  

Bilden kontrolleras att den innehåller bra exponeringsvärden genom att 

analysera testbildens intensitetsvärden och hur dessa värden förflyttar sig i 

ett histogram. Det är viktigt att intensitetsvärdena aldrig blir mättade i 

bilden.  

Om inte testbilden ej är tillräckligt bra, alltså bilden är allt för under- eller 

överexponerad, används en optimeringsmetod för att leta fram en ny och 

bättre exponerad testbild. Genom att utgå från nuvarande EV-värde i den 

dåligt exponerade testbilden kan ett nytt värde hittas för en ny testbild. Detta 

sker med hjälp av att iterativt flytta x antal steg (f-stop) tills en ny bild med 

ett godkänt EV-värde hittas. Sökningen sker rekursivt i ett bipedalt träd med 

halverad eller 1.5 gånger föregående EV-värde beroende på om föregående 

testbild var över- eller underexponerad. Optimeringsmetoden är gjord för att 

ge säkra värden till ekvationerna och inte för att hitta de bäst valda värden. 

Ett till max två stegförflyttningar är nödvändiga med denna metod.       

Det optimala EV-värdet för startbilden, en underexponerad bild, beräknas av 

ekvationen EVö�����. Det görs genom att bestämma testbildens 

medelintensitet (B����ä��), EV-värde (EV����ä��) och den startbildens önskade 

medelintensitet (Bö�����). Med hjälp av EVö����� kan sedan kamerans 

grundinställningar för startbilden beräknas. Detta görs genom att utgå på 

från en tabell, liknande TTTTABELL ABELL ABELL ABELL 1111, med varierande kamerainställningar 

prioriterad efter bländare eller slutartid. 
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Användning av flera miljöscenarion, exempelvis utomhus, inomhus, mot 

fönster, har valts bort på grund av att det skulle skapa ett extra klickande och 

alltså skapa mer förvirring. Detta sker på bekostning av antal testbilder.  

EKVATIONER  
1) EV = log�(��

� ) = 2log�(F) − log (T)   (56) 

2) B� = S
��

∑ B 
��
 qr     (56) 

3) EVö����� = EV����ä�� +  log�(B����ä��) −  log(Bö�����)   (56) 

Tillhörande variabler 

i = Alla pixlar i bilden 
p� = Antal pixlar 
F = Bländare 
T = Slutartid 
B = Intensitet 
EV = Exponeringsvärde 

B� = Medelintesitet för bilden 
Bö����� = Ny bilds önskade medelintensitet 
B����ä�� = Testbildens förutbestämda  
medelintensitet (G+0,-E*�(6,)')  
EVö����� = Önskat exponeringsvärde för ny bild  
(sökt över −  eller underexponerad bild) 
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FIGUR 38. FLÖDESSCHEMA. 
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3.4.3 UTRUSTNING  

3.4.3.1 REFLEKTERANDE SFÄR 

Ju större sfär, desto bättre. Om en stor sfär används kan kameran placeras 

längre bort och på så sätt minimera den oönskade bilden av kameramannen. 

Vidare är det viktigt att sfären har korrekta optiska egenskaper. Om ytan är 

ojämn fungerar inte matematiken korrekt när den ska göra om till ljusmapp, 

likaså om den inte är helt sfärisk.  

Det är också bra om sfären har så hög reflektionsegenskap som möjligt, 

gärna 100 procent reflektion för att efterlikna scenens färger fullt ut. Tyvärr 

är det svårt att få tag på sådana sfärer. Det billigaste alternativet skulle vara 

att använda exempelvis julgranskulor. Tyvärr brukar denna typ av kulor aldrig 

vara helt sfäriska men de skulle absolut kunna fungera för ändamålet om 

kraven inte är allt för stora. Ett annat och bättre alternativ är att använda sig 

av kulor avsedda för kullager. Dessa är gjorda av stål och har därför relativt 

dålig reflektionsgrad, närmare bestämt en 59 procent (9). Stål har dessutom 

en blågrå nyans vilket visar sig tydligt vid användandet. Självklart går det att 

kompensera för dessa effekter men det kräver ofta lite mer efterarbete. 

Fördelar med kullagerkulor är att de är robusta och sfäriska. För att öka 

reflektionsgraden hos en kullagerkula går det att kroma den. Denna procedur 

ger en reflektionsgrad på närmare 80 procent men är dyr att genomföra. 

Tyvärr är också kullagerkulor förvånansvärt dyra att köpa in och går snabbt 

upp o pris vid större storlekar. Sverull AB är ett svenskt företag som säljer 

kullager (57). Enligt detta företag är efterfrågan på stora kullagerkulor inte så 

stor, vilket gör det mycket svårt att hitta kullagerkulor med en diameter 

större än sju cm i Sverige. Sådana kullager måste specialbeställas utomlands. 

Priset för en kullagerkula med en diameter på sju cm kostar ungefär 1000 kr. 

Eftersom kullagerkulor blir oerhört dyra och tunga med stor diameter 

rekommenderas som alternativ att använda sig av en kullagerkula med 

mindre diameter. Kullagerkulan som används i arbetet har en diameter på 5.4 

cm.  

En stor nackdel med kullagerkulor är att de lätt blir repiga med användning. 

Därför är det viktigt inom produktion att lätt kunna underhålla dessa. Detta 

kan göras genom att använda sig av poleringsmedel och en fin duk. Ett 

problem med detta är att det tar lång tid att polera kulan ”repfri” och 

skinande.  
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Enligt det amerikanska företaget PinBallWizzard.com, vilket jobbar med 

restaurering av pinball-maskiner, rekommenderas en roterande trumma med 

polermedel för putsa kulan spegelblank (58).   

 

FIGUR 39. FÖRETAGET RCBS ROTERANDE TRUMMA FÖR RENGÖRING AV HYLSOR  (59)....        

För att detta ska fungera måste insidan av trumman klädas med något mjukt 

tyg, exempelvis plysch, för att inte skada kulan vid rotation. En polerputs 

behövs också och då rekommenderas det att delvis fylla trumman med 

krossade nötskal eller majs och blanda det med lite polermedel. För bästa 

kvalité bör kullagerkulan roteras två dagar i trumman. För att alltid ha 

tillgång till en kullagerkula i produktion bör flera användas.  

På detta sätt poleras många pinball-kulor idag. Arbetssättet är hämtat från 

rengöring av hylsor i syftet av omladdning och polering av stenar. Andra sätt 

som kan användas för att polara kullagerkulor är att tvätta dessa i citronsyra 

eller använda sig av ultraljudsrengörare. Den billigaste och enklaste metoden 

sägs vara att tvätta kullagerkulan i en tvättmaskin, i högsta värme och med 

vanligt tvättmedel. Kullagerkulan skyddas då genom att läggas i en tygpåse 

med tygbitar (60).    

3.4.3.2 KAMERA 

Kameran ska vara av typen DSLR och enligt krav av typen Canon eller Nikon. 

Som tidigare nämnt är det bra om bildinsamlingen kan automatiseras så 

mycket som möjligt. För att åstadkomma detta krävs det bland annat 

möjlighet att kommunicera med kameran så att instruktioner utförs enligt 

förutbestämda regler. Det är också av stor vikt att allt detta går snabbt och 

att kameran genererar och överför bra bilder till arbetsstationen. Det är 

nödvändigt att kameran ger bra återkoppling från givna kommandon, dels för 
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att underlätta under utvecklingsarbetet, dels för att ge användaren nödvändig 

information om exempelvis felaktiga grundinställningar. Canons vanligaste 

DSLR-kameror uppfyller dessa krav. Canon 350D är den kamera som används 

för arbetet och har även ett bra SDK för kommunikationen(3.5.4.23.5.4.23.5.4.23.5.4.2     

UUUUTOMSTÅENDE BIBLIOTEKTOMSTÅENDE BIBLIOTEKTOMSTÅENDE BIBLIOTEKTOMSTÅENDE BIBLIOTEK). Nikons vanligaste modeller klarar också kraven men 

har prioriterats bort av licensorsaker (3.5.33.5.33.5.33.5.3     LLLL ICENSERICENSERICENSERICENSER). 

3.4.3.3 OBJEKTIV 

Ett dyrare objektiv är oftast ett bättre objektiv. De enklaste typerna kan 

generera felaktiga färger, oskärpa, mindre kontrast etcetera, men baserat på 

analysen är kvalitén lägre prioriterad än enkelhet och snabbhet. Därför har 

ingen vidare undersökning gjorts inom ämnet. Tumregeln kvarstår dock 

alltid; ett bättre objektiv ger bättre bilder.  

Eftersom den kromade sfären är relativt liten i den valda modellen är det 

önskvärt med ett objektiv med lång brännvidd. På så sätt kan sfären placeras 

långt ifrån kameramannen. Motivet kommer visserligen kännas plattare men 

det viktigaste här är att fånga så mycket av sfären som möjligt. Under arbetet 

har Canons normalobjektiv används (18-55 mm). Det fungerar men sensorns 

kapacitet kommer aldrig att kunna utnyttjas fullt ut med denna brännvidd 

(2.3.52.3.52.3.52.3.5     SSSSENSORENSORENSORENSOR).  

3.4.3.4 STATIV 

Ett stativ behövs till både kamera och reflekterande sfär. Stabila stativ är att 

föredra. Detta för att undvika skakningsoskärpa mellan de fotograferade 

LDR-bilderna under blåsiga väderförhållanden. Om stativet har en koppling 

mellan stativbenen närmast marken är det rekommenderat att lägga en extra 

tyngd på dessa för att på så sätt öka stabiliteten. För att minska den lilla 

skakningsoskärpa orsakad av den slående spegeln i kameran kan en bönpåse 

läggas ovanpå kameran. Många av de duktiga HDR-fotograferna använder sig 

av detta billiga ”bönpåsetrick”. Stativet för den reflekterande sfären bör vara 

nätt för att inte påverka ljuset i kulans omgivning allt för mycket. För att fästa 

en stålkula på stativet kan gängor svarvas in i kulan för att sedan gängas 

direkt på stativets skruvfäste. En enklare lösning är att montera en stark 

magnet på stativet vilket sedan stålkulan fästs mot. En tygbit placeras gärna 

mellan magnet och kula för att undvika repor. Plastsfärer kan även gängas 

fast men dubbelhäftande tejp fungerar minst lika bra.  
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3.5 PROGRAM 
Det program som utvecklats i detta arbete har valts att kallas för HDR 

Monkey. I nuvarande version (HDR Monkey – Alfa Version) finns all 

funktionalitet som efterfrågades av företaget men har inte all den 

funktionalitet som går att läsa om i kapitlet 3.43.43.43.4     FFFFRAMTAGENRAMTAGENRAMTAGENRAMTAGEN    MODELLMODELLMODELLMODELL Denna 

lämnas till framtida förbättring av programmet.   

3.5.1 PROGRAMVARA 
Det valda programmeringsspråket är C# och orsaken till detta val är framför 

allt företagets egna önskemål. Anledningarna till att företaget ville att 

programmet skulle utvecklas i C# är dock logiska och helt i linje med 

utvecklarnas åsikter och förkunskaper. Förkunskaperna hos utvecklarna 

återfinns framförallt i Java. C# liknar detta språk till stor del, vilket gjorde att 

inlärningskurvan för det nya språket inte kändes lika brant. Även C/C++ är 

en inspirationskälla till språket. Många av de svårigheter och fallgropar som 

återfinns i Java och C/C++ är eliminerade i C#. Makron, mallar, multipla arv, 

virtuella basklasser och pekare är samtliga bortplockade vilket underlättar 

utvecklingsarbetet. Istället för pekare har C# istället en automatisk 

skräpinsamlare som hanterar minneshanteringen mycket effektivt. Nackdelen 

med C# är att språket arbetar på en högre nivå än exempelvis C/C++ vilket 

kan kräva mer minne och helt enkelt gå långsammare under krävande 

omständigheter.   

C# är objektorienterat vilket bland annat innebär stöd för inkapsling, arv och 

polymorfism. Med inkapsling innebär paketeringen av funktionalitet. Arv är 

ett strukturerat sett att ärva kod och funktionalitet till andra paket. Med 

polymorfism menas förmågan att anta flera former. Exempelvis kan flera 

rutiner anropas med samma anropsnamn. Det är innehållet i argumentet som 

avgör vilken rutin som ska användas. 

C# är en del av Microsoft .NET-ramverk. Det är en standardiserad plattform 

för att köra .NET-program men är ur utvecklingsynvinkel språkoberoende. Att 

programmera i .NET innebär god kompabilitet med en rad etablerade 

programmeringsspråk för Windows-miljö. Oavsett språk kompileras den till 

assemblerkod med hjälp av Microsoft intermediate language (MSIL)-

instruktioner. Denna assemblerkod konverteras sedan med hjälp av Common 

Language Runtime (CLR) till maskinkod. Slutprodukten är antingen en 

körbara exe-fil eller en dll-fil. I övrigt är det relativt enkelt att konvertera 
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programmet för körning på handdatorer eller mobiltelefoner. En klar nackdel 

med .NET är dess inkompabilitet med Unixbaserade operativsystem där 

konkurrenten Java EE ligger klart före i utvecklingen. Suns Java har alltid haft 

ett välutvecklat nätverk för utveckling i form av Sun Developer Network (SDN). 

Microsofts motsvarighet heter Microsoft Developer Network (MSDN) och kan i 

allra högsta grad mäta sig med sin konkurrent.   

3.5.2 UTVECKLINGSMILJÖ 
Till en början skedde utvecklingen av programmet i Microsoft Visual C# 

Express Edition. Programmet innehåller de mest elementära funktionerna 

som krävs för att programmera. Vid implementationen av HDR Monkey insågs 

dock vissa begränsningar och övergången till fullversionen av Microsoft 

Visual Studio 2005 kändes naturlig. Applikationen innehåller bland annat en 

funktion för att generera klassdiagram. Med hjälp av klassdiagram 

visualiseras klasserna och dess samhörighet på ett överskådligt sätt och gör 

det enklare att konstruera bra kod. Ytterligare två funktioner som är värda att 

nämna är fullversionens debug- samt refactoring-funktionen. Med hjälp av 

den avancerade debug-funktionen går det enkelt att stega igenom alla 

processer som sker i programmet och på så sätt enklare lokalisera uppkomna 

problem. Refactoring-funktionen ger stor frihet med namngivning på klasser, 

metoder, variabler med mera. Ändras exempelvis ett variabelnamn på en 

plats, ändras namnet på alla ställen där de används.  

3.5.3 LICENSER 
Eftersom företaget främst använder systemdigitalkameror från Nikon var 

grundidén att i första hand göra programmet kompatibelt för Nikon-

kameror. En licensförfrågan för ett Software development kit (SDK) skickades 

till Nikons huvudkontor men deras handlingstid uppgick till 6 till 10 veckor. 

Detta faktum fungerade inte tillsammans med examenstiden på 20 veckor, 

varvid valet föll på Canon istället. Ansökningsproceduren var i detta fall 

enklare. Formuläret var webbaserat, och svarstiden var snabb. Ett par dagar 

efter ansökan anlände ett mail med de ftp-uppgifter som krävdes. Tyvärr 

finns det ingen officiell support för Nikons eller Canons SDK men den 

medföljande dokumentationen till versionen från Canon ger den kunskap 

som behövs för att komma igång. Eftersom Canon har ett friare synsätt på 

licensfrågan finns även en hel del personer som redan tittat närmare på 

SDK´t och delar med sig av sina kunskaper. Viktigt att poängtera är att 
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licenserna för både Nikon och Canon är utvecklingslicenser. Källkoden kan 

inte bifogas i en applikation utan Canons samtycke och kan inte manipuleras. 

Inte heller i implementation HDR Monkey bifogas någon kod från Canon. 

Istället ombeds användaren att ansöka om licensen vid användande och 

placera nödvändiga dll-filer samma katalog som körfilen för programmet.  

En öppen licens från FreeImage används också i HDR Monkey. De är mycket 

öppna med licensfrågan. De kräver inget annat än ära och erkännande vid 

användande av deras material.  

Det går att läsa mer om FreeImage respektive Canons material i 3.5.4.23.5.4.23.5.4.23.5.4.2     

UUUUTOMSTÅENDE BIBLIOTEKTOMSTÅENDE BIBLIOTEKTOMSTÅENDE BIBLIOTEKTOMSTÅENDE BIBLIOTEK. 

3.5.4 PROGRAMMETS UPPBYGGNAD 
Stor fokus har lagts på modulbaserad kod som enkelt går att bygga vidare på 

eftersom tiden för examensarbetet är begränsad. 

Programmeringskompetensen som behövs för vidareutveckling av 

programmet finns inom företaget.  

Den metod som används kallas för Model View Control (MVC) och är helt 

enkelt en uppdelning av kod. View är presentationen och innehåller framför 

allt den grafiska biten, det vill säga det som användaren ser. Control-delen 

översätter knapptryckningen eller tangentbordstryckningen och beordrar 

Model vad som ska ske. Control sköter med andra ord kommunikationen 

mellan View och Model.  

3.5.4.1 KLASSBIBLIOTEK 

I samråd med handledare på företaget har programmet delats upp i olika 

bibliotek, även kallade dll-filer, beroende på uppgift. Huvudbiblioteket heter 

Monkey Cage och innehåller de klasser som hanterar gränssnittet och dess 

kommunikation med övriga bibliotek. Dessa är HDRLib, HDRMathLib, 

EdsdkInterface samt CameraControl. HDRLib hanterar allt som involverar 

bildbehandling. HDRMathLib innehåller grundläggande matematikklasser som 

behövs för bland annat bildbehandlingen. CameraControl hanterar 

kommunikationen mellan dator och kameran och EdsdkInterface innehåller 

den C#-wrapper som följer med EDSDK från Canon. Uppdelningen av koden 

har många fördelar. Exempelvis kan ett annat program använda ett eller flera 

av redan skapade bibliotek istället för att inkludera nödvändig kod direkt i 

huvudprogramkoden, vilket minskar nödvändigt lagringsutrymme men också 
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tid eftersom det inte behöver utvecklas igen. Biblioteksindelningen 

underlättar också vid uppdatering av programmet. Om exempelvis biblioteket 

som hanterar kamerakommunikationen, CameraControl, förbättras så att den 

fungerar med fler kameramodeller behöver användaren endast byta ut denna 

specifika dll-fil.  

3.5.4.2 UTOMSTÅENDE BIBLIOTEK 

I HDR Monkey används för närvarande två utomstående bibliotek. Dels 

FreeImage version 3.9.3 och dels EDSDK version 1.3 

FREEIMAGE 

Detta är ett gratis grafikbibliotek med öppen källkod skriven i C som fungerar 

tillsammans med Windows, Linux och Macintosh. Grundaren heter Floris van 

den Berg och det är han som ligger bakom stor del av koddesignen (61). Sedan 

2002 har dock Floris lämnat över ansvaret till Herv’e Drolon. Under de sju år 

som FreeImage existerat har många utomstående personer bidragit med 

förbättringar och förslag på förbättringar, däribland även personerna bakom 

denna rapport. I version 9.3.9 finns funktionen att spara ut bilder i maximalt 

16 bitar men den begräsningen kändes inte tillräcklig. HDR Monkey jobbar 

med ett bitdjup på 32 bitar och att spara dessa med 16 bitar innebär en 

onödig förlust av data. Det som krävdes var en smärre förändring av den 

öppna källkoden och enligt Herv’e Drolon var det helt enkelt tidsbrist som var 

orsaken till att detta inte redan var implementerat. Skribenterna har vidare 

fått igenom ett förslag på ett större HDR-stöd. I senare FreeImage-versioner 

finns bland annat stöd för OpenExr.  

 

FIGUR 40. STÖD I FREEIMAGE 3.9.3. 

De funktioner HDR Monkey använder sig av i nuvarande version är 

inladdningen och sparfunktionen. 
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EDSDK 

EDSDK står för EOS Digital Camera Software Development Kit. EDSDK 

innehåller de funktioner som krävs för att kunna kontrollera en kamera 

ansluten till en dator, digitala bilder skapade i kameran samt bilder som är 

nedladdade till en dator. EDSDK är programmerat i C och fungerar både i 

Windows- och i Macintoshmiljö. Sampelkod för tolkning av C-koden 

inkluderas för C#, Delphi, VB och VC. I detta fall används alltså en C#-

Wrapper. Den är som sagt en sampelkod och har begränsningar men för 

detta ändamål har den fungerat bra. Som tidigare nämnt i 3.5.33.5.33.5.33.5.3     LLLL ICENSERICENSERICENSERICENSER följer 

det med en dokumentation men den beskriver endast funktionerna 

grundläggande och de kortfattade exemplen är skrivna för C. De kameror 

som stödjer EDSDK 1.3 går att se i figuren nedan. 

 

FIGUR 41. KAMEROR MED STÖD FÖR EDSDK 1.3. 

Kommunikationen mellan dator och kamera kan ske med två olika protokoll, 

nämligen Typ 1 (Legacy protocol) och Typ 2 (PTP). Typ 1 är inbyggd i kameror 

från EOS 5D och EOS 1 serien. En speciell drivrutin behöver installeras för att 

få protokollet att fungera. Picture Transfer Protocol (PTP) inkluderas i 

kameror med USB-gränssnitt, såsom kameran som används för detta arbete. 

När det gäller nyare operativsystem såsom Windows XP och Windows Vista 

behövs inga drivrutiner eftersom dessa redan stödjer PTP. EOS Kiss Digital N, 

350D, RebelXT och EOS 5D skickas från fabriken med 

kommunikationsinställningar för Print/PTP (protokolltyp 2) men funktionerna 

som stödjer detta protokoll är begränsade och fungerade inte för ändamålet 

för examensarbetet. Kommunikationsinställningen behöver ändras till PC 

Connection (protokolltyp 1) för att fungera med alla funktioner. 
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Canons SDK är uppbyggd enligt hierarkisk princip där en rad olika objekt 

beskriver vad som kontrolleras. Överst i hierarkin återfinns en lista över 

kameror (EdsCameraListRef). Det är en uppräkning av det antal nuvarande 

inkopplade kameror. I HDR Monkey är det endast en kamera som ska styras 

åt gången och refererar således detta objekt som nummer 0. 

EdsCameraListRef är referens eller rot till EdsCameraRef. EdsCameraRef 

representerar den specifika fjärrstyrda kameran och används oftast av 

objekten. Dess rot är något av de minneskort som finns i kameran och kallas 

i SDK´t för EdsVolumeRef. Det nästkommande objektet i hierarkin är 

EdsDirectoryItemRef som representerar antingen en fil eller en folder på 

kameran. Det är detta objekt som används när exempelvis en bild ska laddas 

ner till datorn. Förutom dessa objekt finns det två ytterligare objekt, 

nämligen EdsImageRef och EdsStreamRef. EdsImageRef representerar 

bilddata. Detta objekt innehåller allt som krävs för att kontrollera och få fram 

den information som följer med en specifik bild. EdsStreamRef representerar 

den dataström som måste finnas mellan dator och kamera, även kallas I/O 

stream. Med hjälp av denna bestäms bland annat var bilderna ska hamna på 

datorn.  

Med hjälp av objekten kan dess egenskaper kommas åt. Det kan antingen 

vara för en bild eller en kamerainställning och refererar alltså till ovan 

nämnda EdsImageRef eller EdsCameraRef. Egenskaperna kallas med hjälp av 

metoder såsom EdsGetPropertyData eller EdsSetPropertyData. Exempelvis om 

aktuell slutartid eller ISO-värde ska hämtas eller ändras är det någon av 

dessa metoder som kallas. Det finns en metod som heter EdsGetPropertyDesc 

som returnerar en lista över de värden som för närvarande går att ändra. Alla 

dessa metoder används flitigt i HDR Monkey. Eftersom en kameras möjliga 

inställningar, exempelvis för bländaröppningen, varierar beroende på aktuell 

brännvidd på kameran måste programmet veta vilka värden som just nu går 

att ändra på. Listan över valbara bländarstorlekar varierar alltså genom att 

kontinuerligt kalla på EdsGetPropertyDesc.  

Canons SDK har en inbyggt felhantering. När kommandon skickas till 

kameran returnerar den ett svar som Canons SDK tolkar om till ett 

hexadecimalt tal. Siffran 0 betyder att operation lyckades. Om något gick fel 

returneras en siffra som är unik för varje fel. Dokumentationen innehåller en 

lista för dessa fel och kan hanteras därefter. När det gäller HDR Monkey har 

denna felhantering mest används för att lokalisera fel under utvecklingsfasen. 

Under körning sker endast en kontroll om det verkligen returneras 0. Om det 
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returneras något annat än 0 stängs kommunikationen mellan datorn och 

kamera ner och användaren måste ansluta till kameran på nytt. Om denna 

enklare form av felhantering inte fanns är användaren istället tvungen att 

starta om sin dator varje gång ett kamerafel uppkommer, något utvecklarna 

har fått uppleva ett otal gånger. Det som förmodligen händer är att kameran 

får en olovlig input och genererar ett fel, programmet låser sig vilket gör att 

det inte går att koppla ifrån kameran och när programmet startas om hittas 

inte kameraenheten längre (62). 

3.5.4.3 GRÄNSSNITT 

Gränssnittet är utvecklat med hjälp av Windows Forms som är en del av 

Microsoft .NET 2.0. I huvudsak består gränssnittet av ett huvudfönster 

uppdelat i tre flikar (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 42424242). Varje flik representerar stegen: insamling, 

skapa HDR och skapa panorama. Stegen kan utföras i följd eller var för sig. 

Steg två och tre kan utföras från filsystem om så önskas. Kontrollen för att 

räkna ut antal LDR-bilder för generering av HDR-bilden finns kvar i 

gränssnittet men är avaktiverad i denna version. Detta eftersom den tidigare 

utvecklade funktionen hade brister. En ny version har utvecklats och går att 

läsa om i 3.4.2.13.4.2.13.4.2.13.4.2.1     AAAAUTOMATISK UTOMATISK UTOMATISK UTOMATISK FUNKTION AV FÖRSTAFUNKTION AV FÖRSTAFUNKTION AV FÖRSTAFUNKTION AV FÖRSTA bilden men har inte blivit 

implementerad ännu. I nedre delen av huvudfönstret visas kontrollen för var 

bilderna ska sparas. På höger sida i programmet visas ett informationsfönster 

som berättar för användaren vad som händer samt en ”avsluta-knapp”.  



Ett vanligt flöde:

1. Tryck ”

2. Välj grundinställningar (ISO, bländartal, slutartid, antal bilder, 

3. Tryck ”

4. Byt flik, tryck ”Create HDR”

5. Resultatet återfinns i mappen, C

Om användaren vill ha en panoramabild måste denne 

HDR- eller LDR

filsystemet.    

3.5.4.4  F

Enkelt beskrivet består programmet av två delar, en kommunikations

bildbehandlingsdel. Kommunikationsdelen sköte

kamera och dator

behövs för att skapa en HDR

Den mest centrala klassen är 

allt vad som kan göras med en bild, alltså all bilddata och funktionalit

ImageContainer

har både sina för

genom att ingen särskiljning av bildtyper behövs. Den stora nackdelen är att 

FIGUR 42. HDR MONKEY - ALPHA VERSION 

Ett vanligt flöde: 

”Connect camera” 

Välj grundinställningar (ISO, bländartal, slutartid, antal bilder, 

”Capture” (vänta till processen är klar) 

Byt flik, tryck ”Create HDR” (vänta till processen är klar)

Resultatet återfinns i mappen, C:\HDR\ (grundinställning

Om användaren vill ha en panoramabild måste denne för tillfället 

eller LDR-bilden i ett externt program och ladda in den från 

 

FUNKTIONALITET  

Enkelt beskrivet består programmet av två delar, en kommunikations

bildbehandlingsdel. Kommunikationsdelen sköter kommunikationen mellan 

kamera och dator. I bildbehandlingsdelen utförs alla bildoperationer som 

behövs för att skapa en HDR-bild och tillhörande ljusmapp.  

Den mest centrala klassen är ImageContainer, vilket representerar en bild och 

allt vad som kan göras med en bild, alltså all bilddata och funktionalit

ImageContainer kan både representera en HDR-bild och en LDR

har både sina för- och nackdelar. Fördelen är att koden blir väldigt flexibel 

genom att ingen särskiljning av bildtyper behövs. Den stora nackdelen är att 
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Välj grundinställningar (ISO, bländartal, slutartid, antal bilder, f-stop) 

(vänta till processen är klar) 

grundinställning) 

för tillfället beskära 

bilden i ett externt program och ladda in den från 

Enkelt beskrivet består programmet av två delar, en kommunikations- och en 

r kommunikationen mellan 

ndlingsdelen utförs alla bildoperationer som 

bild och tillhörande ljusmapp.   

, vilket representerar en bild och 

allt vad som kan göras med en bild, alltså all bilddata och funktionalitet. 

bild och en LDR-bild. Detta 

och nackdelar. Fördelen är att koden blir väldigt flexibel 

genom att ingen särskiljning av bildtyper behövs. Den stora nackdelen är att 
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bilden alltid kommer ta upp lika mycket minne vara sig det är en LDR- eller 

HDR-bild. Självklart är detta något som i ett senare skede behöver optimeras, 

men genom att HDR Monkey inte har lidit av låga prestandakrav ansågs det 

inte som en prioritering. Tack vare FreeImage klarar ImageContainer av de 

flesta format (FFFF IGUR IGUR IGUR IGUR 43434343). För inläsning är JPEG väsentligast på grund av att det 

är det format vilket används av de flesta kameror idag (3.23.23.23.2     

EEEENKÄTUNDERSÖKNINGNKÄTUNDERSÖKNINGNKÄTUNDERSÖKNINGNKÄTUNDERSÖKNING).  

 

FIGUR 43. FORMAT SOM STÖDS AV HDR MONKEY – ALPHA VERSION  

ImageContainer stöjder inte RAW-format och kan därför inte använda sig av 

sensordata för att generera en HDR-bild. Detta är en av de viktigaste 

optimeringar som bör göras i HDR Monkey. Att direkt använda sig av RAW-

bilder innebär att ingen viktning av pixlar behöver göras innan genering. 

Vidare hade mindre antal bilder kunna fotograferas genom att en RAW-bild 

innehåller mer information än en LDR-bild och hade därför kunnat fylla en 

HDR-bild mycket snabbare. Det är dock ett problem att använda sig av RAW-

filer vid HDR-bildsgenerering på grund av att tillverkare såsom Nikon och 

Canon väljer att hålla dessa format låsta och användas endast för egen 

konvertering. Detta kan dock lösas genom att använda sig av Dave Coffin’s 

gratis och öppna C-bibliotek för RAW-konvertering (63). Dave Coffin’s RAW-

konverterare stödjer över 200 stycken olika kameror. Denna konverterare tar 

hänsyn till alla 16 bitar, medan Canon och Nikon endast använder 12 bitar, 

som kan återfinnas RAW-filen och kan därför bättre återskapa riktigt bra 

kvalité (64).      
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Den funktionalitet som bland annat kan hittas i ImageContainer är viktning, 

kalibrering, bildhistogram, normalisering, sammanflätning av bilder, 

intensitetsberäkning, geometrisk transformering, läsa och spara bilder. 

Flödet för att skapa HDR-bild sköts av en egen klass vilket heter HdrCreator. 

Den hanterar alla funktioner som behövs för skapandet av en HDR-bild. 

Enkelt och kortfattat kan man säga att HdrCreator talar om hur bilden, vilket 

tidigare nämnt hanteras av ImageCreator, stegvis ska behandlas för att bli en 

HDR-bild. Det finns en liknande klass och det är MapCreator. Den hanterar 

flödet för skapandet av en ljusmapp, vilket just nu endast sker med hjälp av 

panaromamappning. 

Tätt intill bildbehandlingen finns även en specifik matematikdel. Denna 

matematikdel innehåller alla specialanpassade bildbehandlingsalgoritmer 

som används i HDR Monkey.  

Den andra stora delen av implementation är den del som sköter 

kommunikationen mellan dator och kamera. När en kamera ansluts 

detekteras automatiskt vilket SDK som ska användas för 

kamerakommunikationen. Detta hanteras av CameraFactory och ICamera. I 

detta fall stödjer HDR Monkey endast kamerakommunikation via Canon 

EDSDK.  

ICamera är ett kamerainterface där all kamerafunktonalitet kopplas, 

oberoende kamera, till förutbestämda variabler. För varje kameratyp 

programmet ska kunna använda sig av måste en separat klass skapas, till 

exempel med namnet Canon eller Nikon, vilket i sin tur får ärva ett 

kamerainterface från ICamera. I dessa separata klasser mappas sedan 

funktionalitet från var kameratillverkares SDK till interfacet. På detta sätt 

behöver inte funktionalitet likt ISO, bländare, slutartid och fokuseringsläge 

programmeras om för varje kamera i programmet.     

Hanteringen av kommunikationen med kameran sker genom att via en 

”händelse”-klass, CaptureTask, vilket kommunicerar med kameraklassen 

Canon. Canon skickar hexadecimala koder, vilket exempelvis kan betyda att 

kameran ska öka bländaren eller slutartiden. Kameran gör det den blir 

tillsagd och meddelar sedan tillbaka hur det gick. Går något fel så skickas ett 

felmeddelanden tillbaka till användaren. På grund av den stora komplexitet 

som återfinns i EDSDK:s  hierarki har mycket tid har lagts på felhantering och 

signalering till användare. I programmets nuvarande utformning spelar det 
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ingen roll om minneskort finns i kameran eftersom bilder inte sparas på 

kameran, utan laddas direkt till datorn.  
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4 RESULTAT 

Trots att HDR idag inte används i svensk produktion i den utsträckning som 

många trott finns ändå ett stort intresse för HDR bland företagen. Som 

tidigare visat har alla dessa branscher olika behov av att använda sig av HDR. 

Eftersom verktygen för HDR inte riktigt har anpassats för produktion, genom 

tydliga arbetsflöden, enkla insamlingsmöjligheter, smarta redigeringsverktyg 

och snabba renderingsalgoritmer har HDR ännu inte mognat inom svensk 

produktion.  

Den framtagna modellen har ett tydligt arbetsflöde. Insamlingsprocessen är 

enkel eftersom programmet sköter det mesta automatiskt och utrustningen 

är sådan som företagen oftast har tillgång till. Eftersom resultatet genereras 

redan på fältet kan användaren på en gång avgöra om något behöver 

justeras. Kvalitén bibehålls eftersom det är samma bild och samma program 

som används genom hela processen. Den automatiska uträkningen för första 

och sista bilden är en effektiv metod för att alltid få rätt inställningar även om 

förkunskaperna är små. Den tar dock längre tid och ska därför vara ett 

komplement till den vanliga funktionaliteten. 

Den slutgiltiga produkten av examensarbetet är ett fungerande program för 

upptagning av LDR-bilder, skapande av HDR-bild och ljusmapp. De olika 

stegen är inneslutna i pedagogiska steg som gör det enkelt för användaren 

att utföra arbetet. Programmet stödjer de vanligaste formaten som 

efterfrågas av företagen men i framtida versioner bör även finnas stöd för 

inläsning av RAW-formatet. Hela processen är i stort sätt automatiserad. Helt 

automatiserad vore processen om programmet beskärde bilderna och 

skapade ljusmappen i samma flöde. Önskas en ljusmapp läses beskärda 

bilder in i programmet och skapar detta med en knapptryckning.  



90 

 

I skrivande stund stödjer programmet endast Canon-kameror vilket sätter 

begränsningar på användningen. Den automatiska uträkningen är heller inte 

implementerad i denna version. 

Kraven som ställdes av företaget är dock uppfyllda och programmet är 

levererat. Koden är enligt önskemål kodad för att enkelt kunna 

vidareutveckla.  
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6 ORDLISTA 

.NET.NET.NET.NET – Uttalas Dotnet och är en uppsättning av datorprogram för 

sammankoppling av information, system och enheter. Det är ett 

ramverk utvecklad av Microsoft och med syftet att användas för de 

flesta nya applikationer anpassade för Microsoft Windows plattformen. 

Se även ”FrameworkFrameworkFrameworkFramework” i ordlistan.  

3G 3G 3G 3G –    Tredje generationens mobiltelefoni, ger mobiltelefontjänster med 

en överföringshastighet på upp till 2 ¯./5 för stationära system (med 

vidareutveckling med hjälp av HSDPA-tekniken finns en möjlighet att 

nå en teoretisk hastighet av hela 20 ¯./5). För mobila system når man 

upp till 384 [./5. 1G var den analoga mobiltelefonin medan 2G var 

den digitala. 3G använder sig av en 5 MHz kanalbredd som bärare. 

Den stora skillnaden mellan 3G och GSM är överföringskapaciteten, 

det vill säga hur snabbt data skickas och tas emot av telefonen. 

AEB AEB AEB AEB – Auto Exposure Bracketing (Auto bracketing), är en inställning 

som finns på de mer avancerade digitala systemkameror. Med denna 

inställning finns det bland annat möjligheter att med automatik fota 

ett flertal kort i följd (oftast tre kort) med varierad exponering. 

Kameror kan utföra denna inställning med att antigen ändra slutaren 

eller bländaren, men ej båda samtidigt. Vid fotografering med AEB-

läge tar kameran först ett ”bra” exponerat kort utifrån kamerans 

ljusmätare och sedan tas ett under- samt överexponerat kort. Hur 

mycket under- eller överexponerat de andra korten ska bli kan 

bestämmas med att i en inställning i kameran ändra steglängden. 

Självklart kan dessa inställningar göras manuellt för varje kort. AEB är 

bara till för att underlätta för fotografen.  
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Antialiasing Antialiasing Antialiasing Antialiasing –    Är ett begrepp som används inom datorgrafik och 

direktöversatt betyder kantutjämning och är en renderingsteknik som 

används inom bildbehandling för att ge sken av en högre Upplösning 

än vad som egentligen används. Skärpan på linjer tunnas ut genom att 

variera färgerna i de närliggande pixlarna. Resultatet är att hackiga 

kanter på en rak linje försvinner genom en mjuk övergång mellan 

pixlarna. Se även ”RenderinRenderinRenderinRendering, Upplösningg, Upplösningg, Upplösningg, Upplösning” och ”Pixel”Pixel”Pixel”Pixel” i ordlistan.  

APEX APEX APEX APEX –    Additive System of Photographic Exposure, en standard för att 

underlätta beräkning av kamerans filmexponering. Ett system baserad 

på Ev-enheter. 

ASA ASA ASA ASA –    American Standards Association, är en icke vinstdrivande 

amerikansk organisation vilket ser till att standarder sätts inom 

produkter såsom system, service, processer och personal. De har 

bland annat bland tagit fram en standard för filmkänslighet, vilket 

idag sköts av International Standards Organisation (ISO). ASA är idag 

mer känt som American National Standards Institute (ANSI). Se även 

”ISOISOISOISO”    i ordlistan. 

Bit Bit Bit Bit – Den minsta minnesenheten i en dator. Ordet kommer från 

engelskans ”binary” och ”digit”. Den kan ta värden som 1 och 0 (av 

eller på). Ett exempel på bitar är 10010111, vilket motsvarar 8 bitar. 

Det är med hjälp av strömmar av dessa ”av” eller ”på” som en dator 

sköter sin kommunikation.  

Bitdjup Bitdjup Bitdjup Bitdjup – Refererar till en färg- eller gråskala av varje enskild pixel. 

Med det menas att den beskriver antal färger som kan visas i en 

specifik pixel i en bild. Ett exempel är en pixel med 8 bitar per kanal 

(Röd, Grön, Blå) vilket ger en 24-bitars bild (8 ∗ 3 = 24). Med 24-bitars 

upplösning ges då 16.7 miljoner färger (2(^ ∗}) = 16777216) i en bild. 

Det ska även nämnas att det finns två skolor att gå när det gäller att 

prata om bitdjup i bilder, antigen talar man om bitdjup per varje 

enskild kanal eller bitdjup för hela bilden. I bildbehandling är det att 

föredra att prata om bitdjup per kanal på grund av att en bild kan 

innehålla mer eller mindre än tre kanaler. I denna rapport benämns 

alltid bitdjup per enskild kanal för att undvika missförstånd. Se även 

”BitBitBitBit” i ordlistan. 
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Blooming Blooming Blooming Blooming – En effekt som uppstår när en CCD eller sensor blir 

överexponerad av för mycket ljus. Detta kan skapa störningar av 

objektets och/eller färg. Se även ”CCDCCDCCDCCD” i ordlistan.  

Bländaröppning (Bländare) Bländaröppning (Bländare) Bländaröppning (Bländare) Bländaröppning (Bländare) –    Är på kameran en anordning som reglerar 

mängden ljus som släpps in i kamerahuset. Det är bländaren som styr 

bildens skärpedjup, ett högt värde på bländaren ger bra skärpedjup 

och tvärtom. Ett högt värde på bländaren ger ett litet ljusinsläpp och 

ett lågt värde ger då motsatsen, alltså ett stort ljusinsläpp. Att dessa 

bländartal känns bakvända beror helt enkelt på att när man talar om 

bländartal så menar man Brännvidd Ljusöppning⁄ . Det vill säga om 

ljusöppningen stor blir bländartalet litet. Vanliga bländartal är 5.6, 8 

och 11. Se även ”SkärpedjupSkärpedjupSkärpedjupSkärpedjup”, ”ISOISOISOISO”, ”SlutareSlutareSlutareSlutare” och ”SlutartidSlutartidSlutartidSlutartid” i 

ordlistan. 

Brännvidd Brännvidd Brännvidd Brännvidd –    Är ett begrepp som används för att karaktärisera linser 

och optik. Med brännvidd menas det avstånd mellan lins och 

brännpunkt (där ljusets strålar sammanfaller). Brännvidden angivet på 

kamerans optik avgör hur mycket förstoring du får, och det anges i 

millimeter. 

Byte Byte Byte Byte –    Är en samling av åtta stycken bitars minne i en dator. Det vill 

säga 8 bitar är 1 byte. Exempelvis kilobyte (KB), megabyte (MB).  

C# C# C# C# –    (C-sharp) är ett objektorienterat programspråk utvecklat av 

Microsoft som del av .NET-plattformen. C# är ett objektorienterat 

språk baserat till stor del på de populära språken C och C++, 

programspråket Java har även en hel del gemensamt med C#. Se även 

”.NET.NET.NET.NET” i ordlistan. 

CCD CCD CCD CCD –    Charge Coupled Device, är en typ av elektronisk halvledarbricka 

som mäter ljusstyrkan som faller på den genom att omvandla fotoner 

till elektriska laddningar som sedan leds ut till ett 

signalbehandlingssystem. I en kamera är detta samma sak som 

bildsensor.    

CLR CLR CLR CLR – Common Language Runtime, är den standardiserade del i .NET 

Framework som tillhandahåller olika typer som kan användas av alla 

språk i Dotnet för att göra program och komponenter 

språkoberoende. Se även ”.NET.NET.NET.NET” i ordlistan.    
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CMOS CMOS CMOS CMOS – Complementary Metal Oxide Semiconductor, är en bildsensor 

likt CCD-sensorn men uppbyggda runt olika tekniker. Tillbaka i tiden 

presterade en CMOS-sensor lite sämre bildkvalité än en CCD-sensor 

men är idag likvärdiga. CMOS-sensorn är dock mycket snabbare på att 

uppfatta ljusvariationer men kostar desto mer än en CCD-sensor i 

produktion. CMOS-sensorer hittas oftast i industrikameror.       

ContainerContainerContainerContainer – I kodningssammanhang är en container en speciell klass 

av datorfil som används för ljud- och videodata. 

CRW (.cCRW (.cCRW (.cCRW (.crw) rw) rw) rw) – Sensorns RAW-format som sparas i en fil som används av 

Canons digitala kameror.    

DiffraktionDiffraktionDiffraktionDiffraktion - Ett vågfenomen som sker när ljusets strålar passerar en 

öppning. Ljusstrålarna som verkar böjas vid kanterna av en öppning. 

DLL DLL DLL DLL – Dynamically Linked Library och består av en eller flera 

programfunktioner som kan delas mellan olika program för att tjäna 

ett visst syfte. 

DPX (.dpx) DPX (.dpx) DPX (.dpx) DPX (.dpx) – Digital Picture Exchange, är ett vanligt format som 

används inom digital film och video. Är en vidareutveckling av Cineon-

formatet (.cin) som skapades år 1993 av Kodak. Dessa format har 

blivit snabbt en standard inom produktionsbolag som arbetar med 

visuella effekter. Anledningen till detta berodde på att detta format är 

designat till att vara en korrekt digital representation av ett 

filmnegativ. De fungerar likt vanliga RAW-format men är utformat för 

att arbetas med. Både klarar av att hantera 10 bitar per kanal men är 

inget högdynamiskt format. Se även ”RAWRAWRAWRAW” i ordlistan.   

DSLR DSLR DSLR DSLR – Digital Single Lens Reflex, är en digital SLR-kamera. Se även 

”SLRSLRSLRSLR” i ordlistan.     

Fisheye Fisheye Fisheye Fisheye – En lins i ett objektiv som fångar upp en hemisfärisk bild, det 

vill säga 180 grader av sin omgivning vertikalt och horisontellt.    

Flyttal Flyttal Flyttal Flyttal – Är en approximerad datorrepresentation av ett reellt tal. 

Foton Foton Foton Foton – En ljuspartikel med den minsta mätbara energi som kan 

transporteras via strålning vid en viss given våglängd.  

Framework Framework Framework Framework – Är inom mjukvaruutveckling ett ramverk för 

återanvändning av programvarudesign. Ett sådant mjukvaruramverk 
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kan innehålla support för program, kodbibliotek, skriptspråk eller 

annan mjukvara för att hjälpa eller sammanfoga flera komponenter av 

ett mjukvaruprojekt. Se även ”.NET.NET.NET.NET” i ordlistan.          

FTP FTP FTP FTP – File Transfer Protocol, är ett vanligt förekommande 

filöverföringsprotokoll som möjliggör överföring av filer mellan 

datorer på Internet. 

HDR HDR HDR HDR – High Dynamic Range, är direktöversatt på svenska till, ”högt 

dynamiskt omfång”. Det är ett mått av noggrannhet i en bilds färg 

eller grånivå. Desto mer bitar det dynamiska omfånget innehåller 

desto finare nyansering kan behållas. När det talas om en HDR-bild så 

är det mer än 8- och 16-bitars djup man hänvisar till.      

IFF (.iff) IFF (.iff) IFF (.iff) IFF (.iff) – Interchange File Format, är ett digitalt filformat 

ursprungligen konstruerat av Electronic Arts år 1985 i samarbete med 

Commodore-Amiga för att med dess hjälp kunna underlätta 

förflyttandet och användandet av grafik, ljud med mera mellan olika 

plattformar. TIFF är till exempel en klon baserat på hur IFF fungerat. Se 

även ”TIFFTIFFTIFFTIFF” i ordlistan.  

ISO ISO ISO ISO – International Standards Organisation, är ett värde som man 

mäter ljuskänsligheten hos en kamera. I en analog kamera är det 

filmen som är det ljuskänsliga materialet men i en digitalkamera är det 

sensorn (CCDCCDCCDCCD). Med högre ISO-värde ökas ljuskänsligheten, alltså mer 

ljus släpps in. I den digitala sensorn medför högre ljuskänslighet även 

till grynigare bild. Detta beror på ökad signalstyrka hos sensorn vilket 

medför att även brus förstärks. Bruset kommer till på grund av 

begränsningar i sensorns elektroniska upptagning. Bruset varierar 

självklart efter kvalitén hos sensorn. En halvering eller fördubbling av 

ISO-värdet kallas för steg. Exempel på ISO-tal: 100, 200, 400 och så 

vidare. Se även ”ASAASAASAASA” i ordlistan. 

JPEG, JPG, JPE (.jpg, .jpeg, .jpe) JPEG, JPG, JPE (.jpg, .jpeg, .jpe) JPEG, JPG, JPE (.jpg, .jpeg, .jpe) JPEG, JPG, JPE (.jpg, .jpeg, .jpe) - Joint Photographic Experts Group, är 

en populär bildstandard som används av de flesta program, 

webbläsare och digitala kameror trots dess förstörande komprimering 

av bilder. Kan stödja upp till 12 bitar per kanal men det vanliga är 8 

bitar per kanal.  

LDR LDR LDR LDR – Low Dynamic Range, allt på svenska ”lågt dynamiskt omfång” 

och är ett relativt nytt påfund för att lättare kunna skilja en ”vanlig” 
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bild (8- till 16-bitars djup) kontra en HDR-bild. Se även ”HDRHDRHDRHDR” i 

ordlistan.     

Lightprobe Lightprobe Lightprobe Lightprobe – Den bild av det objekt vilket används för att fånga upp 

ljuset. En lightprobe kan vara genererad av exempelvis en 

reflekterande sfär, fisheye-lins eller en reflekterande kon.     

Linsöverstrålning (Lens Flare) Linsöverstrålning (Lens Flare) Linsöverstrålning (Lens Flare) Linsöverstrålning (Lens Flare) – Är ett fenomen som inträffar av 

oönskade brytningar och reflektioner internt mellan linserna i inuti 

objektivet på kameran. Det resulterar i att ljuset i bilden upplevs 

blödande från dess källa och kan se ut som en strålande sol med en 

eller flera små ljusa ringar i linje med varandra. Ett objektiv som har 

flera linser inbyggda (exempel ett teleobjektiv) kan om objektivet är 

dåligt byggt generera linsöverstrålning med många ringar. Varje ring 

motsvarar då samtliga linser i objektivet som ljuset reflekteras internt 

mot. Se även ”DiffraktionDiffraktionDiffraktionDiffraktion” i ordlistan.  

MSDN MSDN MSDN MSDN – Microsoft Developer Network, är ett online-nätverk 

innehållande olika centrum för utvecklare av Microsofts komponenter. 

De olika centrumen är till stor del kopplade till olika 

programvaruspråk utvecklade av Microsoft. Några exempel på centrum 

är .NET Framework, Visual C#, SQL Server, WEB Services och Windows 

Mobile. I dessa centrum hittas bland annat teknisk dokumentation, 

artiklar, events och exempelkod. Se även ”.NET.NET.NET.NET” i ordlistan. 

NEF (.nef) NEF (.nef) NEF (.nef) NEF (.nef) – Sensorns RAW-format som sparas i en fil som används av 

Canons digitala kameror. Se även ”RAWRAWRAWRAW” i ordlistan.     

OpenEXR OpenEXR OpenEXR OpenEXR – Är ett HDR-bildformat som utvecklades av företaget 

”Industrial Light & Magic” med syftet att skapa ett format som klarade 

av de höga krav de visuelleffektindustrierna ställde. OpenEXR är 

släpptes år 2003 som en öppen standard och stöds idag av många 

program som hanterar grafiska och visuella effekter. Detta format kan 

även spara sin information med förstörande och oförstörande 

komprimering. Olikt många andra format stödjer OpenEXR även ett 

oberäkneligt antal skilda kanaler. Alltså utöver Röd, Grön och Blå kan 

ven Alfa med flera användas. Stödjer 16 bitar per kanal. Se även ”HDRHDRHDRHDR”    

och    ”RGBRGBRGBRGB”    i ordlistan.  

Packshot Packshot Packshot Packshot – Det är ett enskilt kort som har det främsta syftet att 

förmedla ett budskap. Det kan vara för exempelvis publikationer, 
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produktkataloger, broschyrer eller hemsidor. Används framförallt 

inom reklambranschen.     

Panorama Panorama Panorama Panorama – Kommer från grekiskans pan + horama, ”all” + ”vy”. Det är 

en obruten vy eller bild över ett helt större område, speciellt vyer över 

en vidare vinkel. Inom fotografering så är en panormabild en bild med 

en mycket vidare vinkelomfång än vad vanligt foto innehar. En 

panoramabild kan fås på många olika sätt. Det vanligaste sättet att 

skapa en panoramabild är genom att sammanfoga ett flertal fotade 

bilder med varierad vinkel. Dessa sammanfogas sedan med hjälp av 

någon sorts bildbehandlingsprogramvara till en gemensam bild, en 

panoramabild. I denna rapport skapas panoraman genom att fota en 

reflekterande sfär som sedan blir ett panorama med hjälp av 

bildbehandling.      

PixelPixelPixelPixel – Är en förkortning av engelskans ”Picture Element”, vilket direkt 

översatt betyder bildelement på svenska. En pixel är det minsta 

elementet som en grafisk bild byggs upp av. 1 megapixel (MP) är en 

miljon pixlar och används för att beskriva en bild eller en är CCD (även 

CMOS)    upplösning. Digitalkameror är ofta graderat efter antalet 

megapixlar. För att räkna ut antalet megapixlar multipliceras den 

horisontella med den vertikala upplösningen. Exempelvis är 2590 ∗

1920 D(s1)- =  4972800 ≈ 5 ¯³. Se även ”Upplösning (BildstorlUpplösning (BildstorlUpplösning (BildstorlUpplösning (Bildstorlek)ek)ek)ek)” i 

ordlistan.     

PluginPluginPluginPlugin – Ett plugin är ett tillägg till program för att öka funktionaliteten 

i programmet.   

Postproduktion Postproduktion Postproduktion Postproduktion – Det är allt som händer med filmen efter produktion. 

Det inkluderar till exempel video- och audioredigering,    färgkorrektion, 

visuella effekter och textpåläggning. Idag sker den mesta av detta på 

digital väg.        

Primitiv Primitiv Primitiv Primitiv – Är inom geometri den enklaste standard av figurer och 

former. Mer komplexa figurer och former byggs upp av dessa 

primitiver. Exempelvis är en linje en standardform som kan 

kombineras och byggas ihop till en rektangel. Rektangel kan till 

exempel sedan byggas en kub och så vidare. Inom datorgrafik så är 

inte bara en linje en primitiv utan det kan vara en triangel i två 

dimensioner eller en sfär i tre dimensioner. Att använda sig av 
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kombinationer av primitiver för att skapa grafiska objekt i 3D är en av 

grundstenarna i datorgrafik. Att arbeta på detta sätt är mycket 

beräkningseffektivt för datorerna.  

PTP PTP PTP PTP – Picture Transfer Protocol är ett standardprotokoll för att föra 

över bilder från kamera till dator. Detta protokoll inkluderas i kameror 

med USB-gränssnitt, såsom kameran som används för detta arbete, 

EOS 350D. 

RAW RAW RAW RAW – En RAW-fil innehåller minimalt behandlad bilddata som sparats 

från kamerans sensor. Kan ses som den digitala motsvarigheten till 

det analoga negativet. Det ska anmärkas att en RAW-fil inte är samma 

sak som en bildfil. En RAW-fil måste återges till en bildfil (förslagsvis 

en JPG eller TIFF) innan den går att tolka grafiskt. Alla 

kameratillverkare har olika RAW-filer, exempelvis heter Nikons filer 

”.nef” och Canons ”.crw”. Vanligtvis innehåller RAW-filerna ett bitdjup 

på 12 bitar, men det är även möjligt att spara hela 16 bitar från 

sensorn till en RAW-fil. En 16-bitars RAW-filer innehåller dock oftast 

för mycket digitalt brus för att generera ett gott bildresultat. Se även 

”CRWCRWCRWCRW”, ”NEFNEFNEFNEF”, ”BitdjupBitdjupBitdjupBitdjup”, ”JPGJPGJPGJPG” och ”TIFFTIFFTIFFTIFF” i ordlistan.      

Raytracing Raytracing Raytracing Raytracing – Ett begrepp inom datorgrafik som direktöversätt betyder 

strålspårning. Det är en metod som används vid rendering för att få 

mer fotorealistiska bilder genom att försöka härma hur ljuset 

reflekteras i ytor och objekt. Genom att följa ljusets väg baklänges 

från ett belyst objekt går det att beräkna matematiskt hur ljuset 

reflekteras när den träffar de olika ytorna på dess väg. Det mest 

påtagliga som åstadkommes med metoden är trovärdiga reflexioner 

och skuggor. Att endast beräkna ljuset i en virtuell miljö med hjälp av 

raytracing ger ofta upphov till en onaturlig och steril belysning. 

Raytracing används därför ofta i en kombination av andra 

renderingstekniker. Det ska tilläggas att raytracing en av mest 

tidskrävande renderingsmetoderna som nu används. Se även 

”RenderingRenderingRenderingRendering” i ordlistan. 

Realtidsrendering Realtidsrendering Realtidsrendering Realtidsrendering – Ett begrepp som framförallt används inom 

datorgrafik och spel. Realtidsrendering innebär att rendering och 

beräkningar genomförs under körning (nutid), vilket leder till att 

användaren interaktivt kan kommunicera med datorn och utifrån det 

renderas en ny bild. Att rendera i realtid kan vara mycket krävande för 
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en dator vilket medför att realtidsrendering innehåller många 

förenklingar för att generera ett resultat som kan liknas det som fås av 

vanlig rendering. Se även ”RenderingRenderingRenderingRendering” i ordlistan.  

Rendering Rendering Rendering Rendering – Ett begrepp som används för att beteckna den process 

som en dator gör på egen hand för att framställa en bild eller film 

(sekvens av bilder). Det vill säga att från den datafil med objekt och 

rörelser, lägga på skuggor, reflexioner, refraktioner, ytor, material 

(plast, trä, metall, tyg) skärpedjup, rörelseoskärpa, linsöverstrålning 

och så vidare. När det pratas om rendering så är det framförallt 

offline-rendering som man hänvisar till. Med detta menas alltså att 

bearbeta materialet innan färdigt resultat kan ses. Se även 

”RealtidsrenderingRealtidsrenderingRealtidsrenderingRealtidsrendering”. 

Renderingsfarm Renderingsfarm Renderingsfarm Renderingsfarm – Det är datorer som är klustrade (sammanfogade till 

en) tillsammans för att fungera som beräkningskraft för offline-

rendering. Renderingsfarmar används för att snabba upp rendering 

och för att underlätta tunga beräkningar för datorklienten. Allt för 

tunga beräkningar hos datorklienter kan orsaka att datorn låser sig 

enbart till att utföra rendering.      

RGB RGB RGB RGB – Det är en förkortning för färgerna rött, grönt och blått 

(engelska: Red, Green, Blue), vilka är grundfärger som tillsammans kan 

adderas för att bilda alla olika resterande färger. De tre grundfärgerna 

rött, grönt och blått blandas på olika sätt för att få fram färgspectrats 

övriga nyanser. Varje färg kan anta 256 olika värden (0 till 255). Man 

brukar tala om RGB som en additiv färgmodell, då man framställer 

färgnyanser genom att addera olika mängder ljus. Ju högre färgvärden 

(R,G,B) antar desto ljusare blir pixeln på skärmen. RGB-värdena (255, 

255, 255) är vitt och (0, 0, 0) är svart. RGB-modellen är en standard 

som används av alla bildskärmar. Se även ”PixelPixelPixelPixel” i ordlistan.  

RörelseoskärpaRörelseoskärpaRörelseoskärpaRörelseoskärpa – Rörelseoskärpa är en effekt av oönskad eller önskad 

rörelse i bilden. Vid lång slutartid blir objekt i rörelse oskarpa. I HDR-

sammanhang är effekten oönskad. Se även ”SkakningsoskärpaSkakningsoskärpaSkakningsoskärpaSkakningsoskärpa” i 

ordlistan. 

SDK SDK SDK SDK – Software Development Kit, är en benämning på en uppsättning 

utvecklingsverktyg som gör det möjligt för mjukvaruutvecklare att 

bygga applikationer mot ett specifikt programpaket, mjukvaruramverk 
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(Framework), hårdvaruplattform, spelkonsoll, operativsystem eller 

liknande. I denna rapport användes Canons mjukvaruramverk för att 

kunna kommunicera skriva funktioner som kommunicerade mellan 

kamera och programvara i dator.     

SDN SDN SDN SDN –    Sun Developer Network, är ett uvecklingsnätverk rörande SUNs 

mjukvarukomponenter. Se även ”MSDNMSDNMSDNMSDN” i ordlistan.      

Shader Shader Shader Shader – Är ett begrepp inom datorgrafik som med hjälp av 

programmerade funktioner bestäms hur ett föremål ska reagera vid 

rendering. Exempelvis vilken form, färg och reflektants ska objektet 

inneha. En shader kan ses som en del av renderaren på grund av att 

den bestämmer hur objektet ska bete sig vid rendering.  

SkakningsoskärpaSkakningsoskärpaSkakningsoskärpaSkakningsoskärpa – Uppkommer då kameran rör sig under längre 

slutartider. Se även ”RörelseoskärpaRörelseoskärpaRörelseoskärpaRörelseoskärpa” i ordlistan.    

Skärpedjup Skärpedjup Skärpedjup Skärpedjup – Det är skärpan i djupled mellan det närmaste till det 

mest avlägsna objektet i bilden. Med ett litet skärpedjup är det 

närmaste objektet skarp avbildat medan förgrunden förblir oskarp. 

Med ett stor skärpedjup så får man skärpa över hela bilden. 

Skärpedjupet styrs med hjälp av flera faktorer, men framförallt av 

bländaren. Desto mindre bländaröppningen (bländare), ju större 

skärpedjup. Alltså ett litet bländartal ger stor skärpa över hela bilden. 

De andra faktorerna även bör tas hänsyn till är att ett längre avstånd 

från motivet ger större skärpedjup, kraftigare zoom och längre 

slutartider resulterar till mindre skärpedjup. Se även ”BrännviddBrännviddBrännviddBrännvidd” och 

”Bländaröppningen (Bländare)Bländaröppningen (Bländare)Bländaröppningen (Bländare)Bländaröppningen (Bländare)” i ordlistan.    

SLR SLR SLR SLR – Single Lens Reflex, med detta menas en kamera som har sökare 

(titthål) som ser igenom linsen med hjälp av en 45 grader vinklad 

spegel som slår om när slutaren trycks av och låter ljuset träffa 

sensorn (eller filmen). Detta sätt möjliggör att det man ser igenom 

sökaren är som det som blir fotograferat genom linsen. Alla SLR-

kameror har utbytbara objektiv. Se även ”SlutareSlutareSlutareSlutare” i ordlistan.  

Slutare Slutare Slutare Slutare -    Är den del av kameran som tillåter att ljus når sensorn eller 

filmen under en viss välbestämd tid. Den inställda slutartiden 

bestämmer hur länge slutaren är öppen och därmed hur mycket ljus 

som registreras. De allra enklaste digitalkamerorna har ingen egentlig 
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slutare utan denna funktion utförs elektroniskt i bildsensorn. Se även 

”SlutartidSlutartidSlutartidSlutartid” och ”CCDCCDCCDCCD” i ordlistan. 

Slutartid (Slutartid (Slutartid (Slutartid (ExponeringstidExponeringstidExponeringstidExponeringstid) ) ) ) – Den tid slutaren hålls öppen för att låta 

ljuset träffa filmen eller bildsensorn i kameran då ett fotografi tas. 

Normala slutartider är delar av en sekund och ofta skrivs till exempel 

125 när man menar (1/125) sekund. En halvering eller fördubbling av 

slutartiden kallas ett steg. Ett exempel på hur tabellen för slutartiden 

kan se ut är: 3”, 2”, 1” 500, 250, 125 och så vidare. Se även ”SlutareSlutareSlutareSlutare”. 

Steg Steg Steg Steg – Ett steg är dubblering eller halvering av mängden ljus. Se även 

”ISOISOISOISO”, ”Bländaröppning (Bländare)””Bländaröppning (Bländare)””Bländaröppning (Bländare)””Bländaröppning (Bländare)”, ”SlutareSlutareSlutareSlutare” och ”SlutartidSlutartidSlutartidSlutartid” i ordlistan.  

StStStStjjjjärnfilter ärnfilter ärnfilter ärnfilter –    Ett filter som skapar stjärneffekter på alla lyspunkter. 

Vrider man filtret förändras mönstret    

Supertele Supertele Supertele Supertele – Ett teleobjektiv är ett objektiv som har längre brännvidd än 

ett normalt objektiv. Ett teleobjektiv förstorar bilden likt en kikare. 

Med Supertele menas ett ”Superförstorande teleobjektiv” och är 

teleobjektiv som har en större brännvidd än 300 mm. De är väldigt 

stora och klumpiga och används framförallt inom sport- och 

naturfotografi.      

TIFF, TIF (.tif) TIFF, TIF (.tif) TIFF, TIF (.tif) TIFF, TIF (.tif) - Tagged Image File Format, utvecklades på 80-talet av 

företaget Aldus Corporation, men togs sedan över av Adobe. TIFF är 

ett flexibelt bildformat som fungerar som ett format som det i princip 

går att stoppa in vad som helst i, det är upp till det program som läser 

bilderna att tolka vad som finns där. Det stödjer 32-bitars (flyttal) per 

kanal och har oförstörande komprimering. Se även ”IFFIFFIFFIFF” i ordlistan.  

TTTTonmappningonmappningonmappningonmappning – En teknik för att mappa en uppsättning färger till en 

annan. Målet är oftast att optimera det dynamiska omfånget för att 

kunna visa på exempelvis en skärm. Med andra ord minskas antalet 

bitar. 

Upplösning (Bildstorlek) Upplösning (Bildstorlek) Upplösning (Bildstorlek) Upplösning (Bildstorlek) – Det är antalet pixlar en hel bild består av 

angivet i höjd och i bredd (2560 ∗ 2048 D(s1)- = 5242880 ≈

5.2 ¯+:)D(s+1). Se även ”    Upplösning (Bildupplösning)Upplösning (Bildupplösning)Upplösning (Bildupplösning)Upplösning (Bildupplösning)”, ”PixelPixelPixelPixel” i 

ordlistan.  

Upplösning (Bildupplösning) Upplösning (Bildupplösning) Upplösning (Bildupplösning) Upplösning (Bildupplösning) –    Är tätheten av antalet pixlar 

(bildpunkter) i en bild per tum och det mäts i ppi. Om en bild har till 
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exempel 72 ppi betyder det att en kvadrattum av bilden innehåller 

5184 pixlar (72 D(s1)- .-+' ∗ 72 D(s1)- ℎö: = 5184). Ju högre upplösning 

desto fler pixlar finns det i bilden. Högre upplösning ger även mer 

detaljrikedom och mjukare färgövergångar. Ju högre upplösning en 

bild har desto fler pixlar finns det i bilden. Se även ”PixelPixelPixelPixel” och ”    

Upplösning (Bildstorlek)Upplösning (Bildstorlek)Upplösning (Bildstorlek)Upplösning (Bildstorlek)”    i ordlistan.  

USB USB USB USB – Universal Serial Bus, är en snabb standard för skicka data fram 

och tillbaka mellan två punkter (seriell databussöverföring). Idag finns 

två USB-standarder som används på marknaden, USB 1.1 och USB 2.0. 

USB 1.1 har en maximal hastighet av 12 ¯./5 och fungerar mycket bra 

i kommunikation med möss, tangentbord och så vidare. USB 2.0 sattes 

år 2000 som en ny standard och klarade av betydligt högre 

hastigheter än dess föregångare, hela 480 ¯./5. Med den högre 

bandbredden möjliggjordes nu även kommunikation med exempelvis 

externa hårdiskar och videoutrustning. USB 2.0 är även 

bakåtkompatibel med dess tidigare standarder.  

Wrapper Wrapper Wrapper Wrapper – Wrapper kommer av engelskans Wrap som betyder 

paketera. Inom programmering innebär det paketering av ett 

programspråk för att kunna användas i ett annat programspråk. 

Exempelvis är att använda C/C++ funktioner i ett C# program. 

Wrappern sköter kommunikationen mellan de olika programspråken. 

En wrapper kan liknas vid en tolk. Se även ”C#C#C#C#” i ordlistan.     



 

Bilaga 1 - Enkätfrågor 
Allmän information om enkätenAllmän information om enkätenAllmän information om enkätenAllmän information om enkäten    

Denna enkätundersökning är en del av ett examensarbete inom 

områdena bildbehandling, bildanalys och programmering. 

Examensarbetet är det avslutande momentet i 

Civilingenjörutbildningen Medieteknik vid Linköpings Universitet. 

Målet med examensarbetet är att effektivisera och förenkla befintlig 

teknik för insamling av bilder och generering av högdynamiska bilder 

(HDR) i produktionssyfte både för att använda till ljussättning av 

virtuella objekt samt för genering av högkvalitativa bilder. Det finns 

idag en rad olika program som hanterar HDR, exempelvis HDRShop. 

Det vi vill göra är att befria användaren från all jobbig procedur som 

krävs i dagsläget för att skapa en HDR-bild. Därför vill vi utveckla ett 

program. I det programmet vill vi samla många funktioner som i 

dagsläget finns utspridda i många olika applikationer. Vi vill samtidigt 

minska de förluster av data som sker när de olika programmen 

används.  

Syftet är följaktligen att utforma ett slutet system som innefattar 

upptagning av bilder direkt med fjärrstyrd kamera samt generering av 

HDR-bilder och en rad andra funktioner. Ett program kommer med 

automatik att sköta hela processen, vilket minimerar risken för förlust 

av data mellan olika program och för att spara tid. 

Avsikten med denna enkät är att få en inblick i verkligheten och se vad 

som fungerar och vad som behöver förbättras. Era svar kommer att 

vara konfidentiella och kommer endast att användas som ett underlag 

för vår rapportskrivning inom området HDR-bilder i produktion. 

Fyll gärna i "Övriga kommentarer" efter varje fråga. Frågor med redan 

ifyllda svarsalternativ markeras med ett "X". 

Tack för Er medverkan! 

Kontaktinformation 

Vilket företag arbetar du på? 



 

Vad är din befattning? 

Beskriv kortfattat vad ni och Ert företag gör. 

Allmänna frågor 

1. Använder ni någon form av virtuell ljussättning i era produktioner? 

• Ja 

• Nej 

Övriga kommentarer: 

2. Vilken teknik använder ni för ljussättning av virtuella objekt? 

• En HDR-ljusmapp 

• Endast av ray tracing 

• Kamera mappning (Image based modeling, använder sig av 

endast ljuset i texturerna) 

• Annat alternativ 

Övriga kommentarer: 

3. Hur ofta använder ni HDR-bilder i er produktion? 

• Ofta 

• Ibland 

• Inte alls (Ni behöver inte svara på mer frågor) 

Övriga kommentarer: 

4. Vilken metod använder ni för uppfångande av er HDR-ljusmapp? 

• Vi använder inte någon ljusmapp 

• Vi använder oss av andras färdiga (Mirror ball) 

• Vi fotar en kromad sfär (Mirror Ball) 

• Vi fotar med hjälp av ett fisheye-objektiv 

• Vi sammanflätar flera bilder fotade 360 grader runt en 

fixerad punkt 

• Vi fotar genom en reflekterande kon 

• Vi använder en annan metod för detta 

Övriga kommentarer: 

5. Är det viktigt i er produktion att använda sig av högkvalitativa 

bilder, det vill säga bilder som återspeglar verkligheten så korrekt 

som möjligt? 



 

• Om ja, för vilka syften? 

• Nej 

Övriga kommentarer: 

Arbetsgången 

När en HDR-bild eller en HDR-ljusmapp skapas går man igenom en 

rad olika arbetssteg. Dessa steg kan vara bland annat bilduppsamling 

(fotografering och överföring till dator), bildbehandling (bearbetning 

och effekter) och generering av resultaten (en HDR-bild med högt 

bitdjup eller en tonmappad bild med lågt bitdjup). 

6. Vad anser ni är viktigast i denna arbetsgång? Rangordna dem där 

1 är mest relevant och 6 är minst relevant. 

• Att hela arbetsgången går snabbt 

• Att hela arbetsgången går lätt och smidigt 

• Att resultatet har mycket bra kvalité 

• Att kostnaden är låg 

• Att jag kan påverka mycket i processen 

• Att jag kan välja att spara mina resultat i många olika 

format 

Övriga kommentarer: 

7. Hur ser arbetsgången ut från insamling till användande av 

ljusinformation? Hur går det exempelvis till på fältet när ni samlar 

in ert fotomaterial? Vilka och hur många program använder ni för 

detta? Vilka format jobbar ni helst med? Vad är det för personer 

som sköter denna process? Förklara gärna så noggrant ni kan. 

Övriga kommentarer: 

8. Är ni nöjd med er process i er arbetsgång eller är det något som 

kan göras mer effektivt? Om ni inte är nöjda vart finns då de 

största flaskhalsarna? 

Övriga kommentarer: 

Insamling av bilder 

9. Vilken utrustning används till insamling av bilder? 

Övriga kommentarer: 



 

10. Hur riggar ni upp er utrustning på fältet? 

Övriga kommentarer 

11. Hur många bilder tar ni? 

Övriga kommentarer: 

12. Vad är det uppskattade tiden för insamlingen av ert fotomaterial 

från uppriggande till fotografering? 

• ~ 5 minuter 

• ~ 15 minuter 

• ≥  30 minuter 

Övriga kommentarer: 

13. Vad är den uppskattade svårighetsgraden på detta? 

• Mycket enkelt 

• Enkelt 

• Svårt 

• Mycket Svårt 

Övriga kommentarer: 

Generering av HDR-bilder 

14. Vilka program använder ert företag för HDR-processen och vilka 

program har ni personligen provat att använda? 

Övriga kommentarer: 

15. Vilket har varit det bästa programmet enligt er att arbeta med och 

varför? 

Övriga kommentarer: 

16. Finns det begränsningar i de programmen ni använder för 

hantering av HDR-bilder? 

Övriga kommentarer: 

17. Vad är viktigt att det finns med i ett HDR-program för att ni ska 

kunna arbeta på ett smidigt och lättsamt sätt? 

Övriga kommentarer: 



 

18. Approximativt hur lång tid tar det för er att skapa en godtagbar 

HDR-bild? 

• ~ 1 minuter 

• ~ 5 minuter 

• ~ 10 minuter 

• ≥  30 minuter 

Övriga kommentarer: 

19. Vilka format jobbar ni mest med och i vilka format skulle ni vilja 

att ett HDR-program skulle stödja? 

Övriga kommentarer: 

Extra frågor 

1. Hur ser ni på användandet och nyttan av HDR-bilder? 

Övriga kommentarer: 

2. Kommer ni att i framtiden jobba mera med HDR-bilder? Isåfall 

varför eller varför inte? 

Övriga kommentarer: 

3. Har ni något mer att tillägga? 

Övriga kommentarer:  

 


