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Abstract

In materials research and a large part of the mechanical and mechatronic industry, there is an interest
in using flash X-rays to study dynamic events in enclosed systems, not visible with conventional
cameras. Since many movements within the named areas also take place at hyper-speed, flash
X-rays allow to capture static images of movements in several km / s, with minimal distortion. This
thesis has been based on developing and evaluating concepts for a complete system setup including
a high speed camera for this application.

The purpose of the work has thus been to both identify and define the product's included product
requirements, to reflect the function and purpose that is desired to be fulfilled, and based on this
generate concepts for the set-up at system level, as well as for separate components. Finally, the
selected concepts have been evaluated through practical performance tests to check its compliance
with the product requirements. The data collection for the work took place in the form of two practical
experiments for the collection of quantitative data, as well as recurring follow-up meetings with
involved employees for the collection of qualitative data.

The study resulted in a concept for an end product, called an end concept that corresponded to, and
met the defined product requirements in terms of functionality and performance. A discussion was also
held for the further development of the end product, including the completion of all concepts and the
subsequent design phase.
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Sammanfattning

Inom materialforskning och en stor del av den mekaniska och mekatroniska industrin finns

ett intresse av att utnyttja blixtröntgen för att studera dynamiska händelseförlopp i

inneslutna system, ej synbara med konventionella kameror. I och med att många rörelser

inom de benämna områdena även sker i hyperhastighet så tillåter blixtröntgen statisk

bildtagning  av rörelser i flera km/s, med minimal rörelseoskärpa. Detta examensarbete har

grundats i att utveckla och utvärdera koncept för en komplett systemuppställning inklusive

höghastighetskamera för denna tillämpning.

Syftet med arbetet har således varit att både identifiera och definiera produktens ingående

produktkrav, för att spegla den funktion och syftet som önskas uppfyllas, och utifrån detta

generera koncept för uppställningen på systemnivå, samt för separata  komponenter.

Slutligen har de utvalda koncepten utvärderats genom praktiska prestandatester för att

kontrollera dess uppfyllelse av produktkraven. Datainsamlingen för arbetet skedde i form av

flertalet praktiska experiment för insamling av kvantitativ data, samt återkommande

uppföljningsmöten med involverade medarbetare för insamling av kvalitativ data.

Undersökningen resulterade i ett koncept för en slutprodukt, benämnt funktionsprototyp

som motsvarade och uppfyllde de definierade produktkraven vad gäller funktionalitet och

prestanda. En diskussion fördes även för den kommande vidareutvecklingen av

slutprodukten, inklusive färdigställandet av samtliga koncept och den följande designfasen.

Nyckelord: blixtröntgen, höghastighetskamera, kameraobjektiv, dynamisk bildtagning, optik,
avbildning, optisk upplösning, scintillator, produktutveckling, konstruktion
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Ordlista

Distorsion Fenomen där linjer och former blir förvrängda eller vridna i en bild

Blixtröntgen System som genererar en intensiv puls av röntgenstrålning

Scintillator Material som avger synligt ljus när det exciteras med joniserande

strålning

Mock-up En provisorisk testuppställning av produkten

Delaytid Fördröjningen i tid mellan röntgenblixt och öppning av slutaren

Slutare Ett överdrag för kamerasensorn som öppnar sig när en bild tas

vilket tillåter ljusinsläpp

Optisk upplösning Storhet beskrivande en given bildytas urskiljbarhet av svartvita

linjepar, uttryckt i enheten linjepar per mm [lp/mm]

Image space Bildyta på en kamerasensor

Object space Projicerad bildyta på ett objekt

Inträdespupill Den punkt i ett linssystem där ingående ljus först konvergerar

Working distance

(W.D.)

Avstånd från inträdespupill till det avbildade objektet

Field of view (FoV) Horisontell dimension av en kameras projicerade vy på ett bildplan

Magnifikation (m) Ett linssystems sammanvägda förstoringsfaktor av en

kamerasensors pixelyta

Bitdjup Antalet bit som finns tillgängliga för att kunna beskriva en färg

Fotomultiplikator Elektronisk anordning som förstärker, och översätter ljus till en

spänning



1 Introduktion
I detta kapitel kommer en introduktion till det undersökta ämnet att presenteras.

Bakgrunden till ämnets intresse, både ur en akademiskt och praktisk synvinkel kommer

presenteras, och i vilket sammanhang undersökningen är relevant. Vidare ingår en

formulering av problemområdet under rubrik 1.2, samt en definition av undersökningens

syfte med tillhörande frågeställningar.

1.1 Bakgrund
Inom modern teknikutveckling och forskning inom sci-tech-kategorin har det under en längre

tid funnits ett intresse att kunna pressa dynamiska förlopp mot snabbare och snabbare

ledtider, respons och aktion. Många moderna mekaniska- såväl som elektroniska system

innehåller händelseförlopp på under mikrosekunder (Ultrafast Science, 2022). Trots de otroligt

snabba processtiderna återfinns fortsatt ett behov av verifiering och kontroll av komponenters

verkliga funktion och fysiska beteende genom faktisk visuell observation av händelseförloppen.

Med grund i detta drivs utvecklingen av system för höghastighetsbildtagning med kameror

avsedda för just detta syfte. Ett centralt problem i konventionell fotografering är företeelsen

med distorsion, förvrängning i linjer och former, av bilder vid snabb rörelse

(Nationalencyklopedin, 2022). Resultatet är en suddig bild med förvridna linjer i och med att

objektet har förflyttat sig under exponeringstiden. Vid höghastighetsfotografering minimeras

detta genom nerpressning av kamerans exponeringstid, det vill alltså säga den tid som

fotosensorn aktivt registrerar ljus. Med en kort exponeringstid på nanosekunder sker minimal

rörelse och således begränsad distorsion.

En efterfrågan kvarstår dock om att studera processer inom slutna, inkapslade system. I

praktiken är väldigt många mekaniska och elektromekaniska system inneslutna och förseglade

för såväl användbarhet, IP-klassning och liknande. En metod för att rundgå detta och ändå

kunna studera inneslutna system har visat sig vara tillämpning av blixtröntgen vid bildtagningen

(Ramudu, et. al. 2018). Röntgen kan då utnyttjas för att penetrera igenom ett visst lager

material, och fånga mekaniken på insidan. Vid denna metod utnyttjas röntgenstrålningen för

att projicera en skugga av objektet mot en ljusskärm, kallad scintillator, som omvandlar den

omkringliggande röntgenstrålningen till synligt ljus och således producerar en bild för kameran

att fånga (Nationalencyklopedin, 2022). I och med att fotonerna utsöndrade av

röntgenstrålningen färdas i ljusets hastighet, kan statiska bilder tas av väldigt snabba

händelseförlopp.

Med förmåga att ta statiska bilder på förlopp med extrema hastigheter öppnas även

möjligheter för studier av materialegenskaper i samband med kollision, materialbrott och

liknande (Zook, et. al. 1992). Tillämpningar kan t.ex. handla om att studera prestanda hos

projektilers kollision med material, prestanda hos pansarmaterial i sig, eller produkters
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hållbarhet i speciellt utsatta miljöer, t.ex. inom rymdindustrin där material skall tåla kollisioner

med partiklar med en hastighet på flera km/s (NASA, 1996).

Modern tillämpning av höghastighetsbildtagning med blixtröntgen saknar dock en specifik

kommersiell lösning för utformning av systemuppställningen, utan blir oftast starkt anpassat

efter specifika fall, och specifika produkter, vilket innebär att användaren själva oftast skapar

systemuppställningen (Gustafsson, 2022). Det faktum att röntgenstrålningens intensitet i sig

även riskerar skada omkringliggande elektronik försvårar utformningen av ett generellt system

avsevärt. Vidare kan kamerans egenskaper även den ha en stor påverkan på designen, vilket allt

tillsammans resulterar i en problemlösning med synnerligen många parametrar.

1.2 Problembeskrivning
Ett Uppsalabaserat företag (Scandiflash, 2022) inom branschen kring utvecklingen av

röntgensystem är i utvecklingsstadiet kring ett specifikt röntgensystem, med syfte att göra och

studera dynamiska tester.

Vid höghastighetsbildtagning med blixtröntgen krävs en mycket exakt linjering av såväl

röntgenrör och kamera över det på föremålet undersökta “området”. Liknande system har

skapats, men då starkt situationsanpassade (Becker & Faderl, 2019). Denna produkt skall

inneha en systemuppställning som är, till vissa definierade gränser, oberoende av det

undersökta föremålets storlek och utformning. Således skall uppställningen vara tillämpbar för

ett större utbud undersökningsföremål, och därav inneha en generell tillämpbarhet. Detta

medför ett krav på injusteringsbarhet kring linjeringen av uppställningens individuella

komponenter relativt varandra, för att säkerställa minimalt vinkelfel i avbildningen. Utöver

linjeringen kräver även kameran en möjlighet till avskärman från externt ljus, för att inte

överexponera kamerasensorn, och dessutom avskärman från direkt riktad röntgenstrålning mot

kamerans ingående elektronik. På grund av detta ingår ett krav på integrering av en spegel i

uppställningen, för att kunna reflektera kamerabilderna i en vinkel mot föremålet, och därav

förflytta kameran från röntgenstrålningens mest intensiva riktning.
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1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är att utveckla och framta en funktionsprototyp av en

systemuppställning för bildtagning av dynamiska händelseförlopp med blixtröntgen, kallad

en röntgendetektor.

1.4 Frågeställningar
- Vilka är de ingående produktkraven för en systemuppställning för bildtagning med

blixtröntgen och hur kan dessa formuleras för att spegla en önskad funktion?

- Hur kan en fungerande systemuppställning konstrueras för att uppfylla de definierade

produktkraven?

1.5 Avgränsningar
I och med att det vare sig finns eller kommer genomföras någon form av kundundersökning,

så förekommer heller ingen användarkravspecifikation för produkten, utan istället kommer

framtagningen av en produktkravspecifikation att utgöra det grundläggande underlaget för

utvecklingsprocessen. Den huvudsakliga anledningen till detta upplägg är det faktum att det i

stora drag handlar om en i princip nyutvecklad produkt, där den befintliga

användarerfarenheten är minimal, samt så gott som enbart för röntgendetektorer av annan

funktionsprincip.
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2  Teori
I detta kapitel presenteras befintlig teori på det relevanta forskningsområdet. Med hjälp av

en litteraturstudie inom ämnet presenteras i detta kapitel en insikt i kunskapsläget,

undersökningar, och förhållandet till problemområdet. Specifikt lyfts teori konkret kopplat till

denna rapports syfte fram, för att skapa en grund för vidare utveckling av metodik och

strategi kring nyckelfaktorer för att besvara frågeställningarna på ett pricksäkert vis.

2.1 Systemuppställning & funktionsprincip för bildtagning
med blixtröntgen

En tänkt systemuppställnings översiktligt ingående komponenter är givna enligt figur 1. Dessa

är ett röntgenrör, för generering av röntgenstrålning, en scintillator, en spegel och en kamera.

Den generella formen är även den given och bygger på att kameran inte får stå direkt i linje

med röntgenstrålningen. I och med det kravet placeras spegeln med en vinkel, 45 grader, för att

kunna rikta om ljuset från scintillatorn in i kameran.

Figur 1: Enkel representation av en hypotetisk testuppställning

Uppställningen bygger, i sin helhet, på att röntgen genereras från röntgenröret och skjuter det

mot det föremål som skall undersökas och då även mot scintillatorn. När strålningen träffar

föremålet framför scintillatorn kommer en del av energin absorberas av föremålet

(Nationalencyklopedin, 2022). Den röntgenstrålning som helt har missat föremålet eller lyckats

tränga sig igenom kommer att projiceras på scintillatorn likt en skuggbild, se figur 2. När

scintillatorn utsätts för strålning avger den synligt ljus vilket kommer avbilda den skuggbild som

träffat den. Detta ljus som avges kommer sedan att speglas in i kameran vilket möjliggör

bildtagningen.
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Figur 2: Enkel visualisering över hur skuggbild från undersökningsobjektet projiceras på

scintillatorplattan (NASA, 1996).

Problemet bottnar i att generera konceptförslag för utformning och design av en mekaniskt

sammanhängande uppställning, med de givna komponenterna integrerade samt lösningar för

justeringsbarhet av komponenternas linjering relativt varandra och undersökningsföremålet.

Det skall även finnas en lösning för kylning av kameran, antingen integrerat i uppställningen och

dess inkapsling eller externt.

2.2 Blixtröntgen
Blixtröntgen är ett branschmässigt samlingsnamn för den användning av röntgensystem för

att uppnå en nanosekunder lång puls av högintensiv röntgenstrålning (Nationalencyklopedin,

2022). Pulsen i sig alstras med hjälp av ett så kallat “röntgenrör”, vilket är ett eget

elektroniskt system där strålningen genereras genom att en katod blir utsatt för stark

elektromagnetism från en högspänning, vilket därmed resulterar i fältemission av katodens

elektroner, vilka i sin tur färdas på grund av spänningsskillnaden mot en motsatt stående

anod. I samband med elektronernas kollision med anoden, så inträffar att en del av den

förlorade rörelseenergin omvandlas till röntgenstrålning i form av fotoner, och leds ut genom

ett riktat glas (Nationalencyklopedin, 2022). Röntgenrörets verkningsgrad är till stor del

kopplat till anodmaterialet, samt det uppstådda elektromagnetiska fältet kring katoden och

därmed möjlighet för fältemission. Typiska material för anod innefattar t.ex. molybden,

volfram eller rodium. Efter många repeterade röntgenblixtar (ca. 100) märks en tydlig

nedgång i strålningsdos till följd av smält katod och förlust av katodens spets, vilket innebär

en svagare förmåga för fältemission av elektroner (Tegsten, 2022). Strålningsdosen i sig,

uttryckt i mR (milliröntgen), justeras i övrigt genom den matade högspänningen till katoden,
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vilket både innebär fler emitterade elektroner, samt en högre hastighet på elektronerna i

samband med anod-kollisionen.

Det huvudsakliga användningsområdet för blixtröntgen är att fånga dynamiska förlopp av en

extremt hög hastighet, ofta hypersoniska hastigheter (Gustafsson, 2022). Det faktum att

strålningen består av fotoner innebär att strålningen i sig färdas i ljusets hastighet, och kan

således fånga i princip statiska stillbilder av vilken process som helst.

2.3 Scintillatorplatta
En scintillator är ett objekt som då den utsätts för antingen partikel eller elektromagnetisk

strålning avger en mycket kort puls av synligt ljus (Nationalencyklopedin, 2022a). Ljuset

kommer från att elektronerna från molekylerna i materialet som absorberade strålningen

exciteras (Nationalencyklopedin, 2022). Det betyder att en eller flera elektroner hos en atom,

i molekylen, har hoppat till ett yttre elektronskal efter tillförd energi. Konsekvenserna med

elektronernas platsbyte till ett yttre elektronskal är att det uppstått en obalans hos atomen.

Detta orsakar elektronernas önskan att flytta tillbaka till ursprungsplatsen vilket eventuellt

medför ett tillbaka hopp av elektronerna. När detta sker avges energi i form av en eller flera

fotoner vilket är orsaken till att ljus emitteras. Beroende på vilket material som detta utsätts

för kommer tillbaka hoppet att ske i ett eller i flera små steg. Beroende på hur många steg

elektronernas tillbaka hopp sker med kommer ljusutsläppet att variera i tid, enkelt beskrivet

kommer fler steg att innebära ett längre ljusutsläpp(Atkins, 1998). Vid enbart ett steg på

elektronernas hopp kallas fenomenet för fluorescence eller om det sker med flera steg för

fosforescens. Genom användandet av material som förmår fosforescens kan tidsperioden av

ljusutsläpp från scintillatorn, efter tillförd energi, förlängas (Nationalencyklopedin, 2022).

Under detta arbete kommer en scintillatorplatta från Scintacor att användas, mer specifikt en

Rapidex Bright (Scintacor, 2022). Vid utsättning för röntgenstrålning ska denna scintillator

avge synligt ljus i över 7 mikrosekunder (10 % ljusintensitet kvarstår efter 7 mikrosekunder)

och ge en kontrast på 16% vid 2 linjepar per millimeter.

2.4 Bildoptik
Vid behandling och beräkning av optiska sammanband finns ett antal parametrar som

behöver tas i beaktning för att påverka systemet att producera bilder efter

användarbestämda kriterier. Dessa kriterier kan behandla såväl bildupplösning, förstoring

eller yta på det objekt som försöker avbildas (Hollows, 2022). Konceptet bakom bildoptik är i

sin grundläggande form att projicera en given kamerasensor på ett referensplan, där

projiceringen i sig påverkas med hjälp av ett objektiv. Den bild som projiceras på

referensplanet benämns i teorin som “object space” och syftar på bilden för det “objekt”
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som önskas avbildas. Motsvarande utgångsbild på sensorn benämns som “Image space”, se

figur 3.

Figur 3: Illustration över projiceringen av “object space” på ett objekt mot en motsvarande

“image space” på sensorn (Edmund Optics, 2022a).

Sambandet mellan “image space” och “object space” kan uttryckas som en

magnifikationsfaktor m, som alltså beskriver förstoring/förminskning av bilden. Vid

beräkningar av bildprojicering utgår oftast referensplanet från en punkt i systemet kallat

inträdespupill (eng: entrance pupil) (Svenska OptikSällskapet, 2017) som innebär den första

punkten där inkommande ljus blir konvergerat in i systemet (Hollows & James, 2022b). Den

resulterande ljuskonen mellan inträdespupill och object space kan beskrivas genom

geometriska beräkningar där två andra parametrar ingår (se figur 4):

- Working distance W.D. Avstånd mellan object space och inträdespupill.

- Field of view, FoV. Dimension på det projicerade object space. Ofta underförstått som

horisontell FoV.

Ren teoretiskt anges ofta i produktdatablad det minsta tillåtna avståndet för att finna fokus

som ett värde på W.D. där W.D. är definierat som avståndet mellan objekt och första

linsglaset på objektivet, i syfte av att vara ett intuitivt och pedagogiskt enkelt mått att

verifiera (Hollows & James, 2022b). Här görs dock en förenkling kring att inträdespupillen är

lokaliserat vid samma avstånd, medan denna i praktiken allt som oftast är något förskjutet in

i objektivet, mer så för makroobjektiv. Denna differens innebär att beräknad och uppmätt

W.D. skiljer för en given FoV, vilket innebär att uppmätt W.D. alltid bör ses som en

approximation såvida inte den fysiska positionen av inträdespupillen är känd.
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Figur 4: Illustration över inträde/utträdes -pupill för ett linssystem med tillhörande

parametrar. Notera hur W.D. definieras i praktiken till kanten på objektivet, medan det

“matematiskt” är definierat till inträdespupillen (Hollows & James, 2022b).

På andra sidan objektivet förekommer en relaterad projicerad ljuskon från utträdespupillen

(eng: exit pupil), se figur 4. I ett förenklat objektiv leds ljus genom en lins som effektivt bryter

ljusets fokallinjer, vilket får linjerna att korsa varann vid en specifik punkt, brännpunkten, och

sedan projiceras på fotosensorn vilket alltså innebär att utträdespupill och brännpunkten

sammanfaller (Hollows & James, 2022b). Brytningen innebär även att sensorn i praktiken

läser av bilden “upp och ned”. Avståndet mellan sensor och brännpunkten är vad som

benämns brännvidden f (känt som focal length på engelska, se figur 5). Respektive dimension

från de två ljuskonerna är relaterade till varandra genom linssystemets kallade

magnifikationsfaktor m. Magnifikationen är central vid inställning av ett kamerasystem för

att uppnå en önskad projicerad optisk upplösning, se mer under avsnitt 2.5.
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Figur 5: Illustration över ett antal definierade dimensioner i ett komplett linssystem. Notera

brännvidd “Focal Length” och Working Distance (Edmund Optics, 2022a).

Figur 5 anger även en dimension vid namn Focusing Distance, vilket är definierat som det

totala fysiska avståndet mellan image space och object space. Detta mått är emellertid

använt som komplement för att beskriva minimalt tillåtet avstånd för fokusering (således

dess namn). I figuren beskrivs även angular field of view, bildvinkel på svenska, vilket är ett

mått som anger den projicerade bildens vinkelmått sett från linssystemets inträdespupill

(Hollows, 2022). Bildvinkeln är därav direkt kopplad till W.D. och FoV.

2.5 Optisk upplösning
Till skillnad från bildupplösning som beskriver antalet pixlar på en given yta, kan den optiska

upplösningen beskrivas som en frekvens mellan linjepar, där enheten är uttryckt som linjepar

per mm [lp/mm] (Hollows & James, 2022a). Ett linjepar är definierat som en svart och en vit

pixel jämte varandra, se figur 6. Alla objekt och ytor uttryckta i pixelrader kan således

beskrivas genom mått på lp/mm. I regel är pixlar alltid kvadratiska till formen, vilket innebär

att samma lp/mm gäller såväl horisontellt som vertikalt. för en fotosensor, är därav lp/mm i

praktiken beroende av pixelstorlek, det vill säga basen/höjden för en enskild pixel. Detta

leder till följande ekvation för att beräkna en given sensors (maximala) upplösningsfrekvens ξ
i lp/mm:

(1)ξ
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

= ξ
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒

= 1000
2·𝑠

Där s är den till kameran kopplade pixelstorleken uttryckt i µm. Inom teorin refereras

sensorns upplösning till som “image space”, medan motsvarande projicerade upplösning

kallas för “object space”.
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Figur 6: Illustration över en sensors linjepar, samt hur dessa är projicerade mot ett “object

space”. I ovanstående fall är den projicerade upplösningen densamma som hos sensorn i och

med att bilden är projicerad på exakt 2x brännvidden f, men vid större avstånd kommer

lp/mm för “object space” att sjunka (Edmund Optics, 2022b).

Den projicerade upplösningen på planet kallat “object space” kan beräknas med hjälp av en

magnifikationsfaktor m, som motsvarar förhållandet mellan sensorns dimensioner och den

projicerade “object space”-planet:

(2)ξ
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒

= ξ
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒

· 𝑚

Där magnifikationen m kan beräknas som kvoten mellan upplösningar , horisontell FoV /ξ
sensorstorlek H eller brännvidd f / working distance W.D.:

(3)𝑚 =
ξ

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒

ξ
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒

= 𝐻
𝐹𝑜𝑉 = 𝑓

𝑊.𝐷.

I detta arbete önskas kameran kunna fånga scintillatorns teoretiskt maximala upplösning på

ca. 14,8 lp/mm, vilket motsvarar en genomsnittlig kornstorlek på 35 µm för scintillatorns

ytpartiklar. Denna önskade upplösningskvot, i detta fall 1, mellan object space/scintillator

kan benämnas qξ:

(4)𝑞
ξ

=
ξ

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒

ξ
𝑆𝑐𝑖𝑛𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟
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Givet en önskad upplösning för “Object space” kan även ekvationerna härledas för att

beskriva resulterande FoV samt “working distance” W.D. för en given scintillator, antingen

med hänsyn till magnifikationen m, eller projicerad upplösning Object space.  Alternativt kanξ
även upplösningskvoten qξ användas och isåfall vara oberoende av objektet (scintillatorns)

egna upplösning:

(5)𝐹𝑜𝑉 = 𝐻
𝑚 =

𝐻 · ξ
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒

 ξ
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒

(6)𝑊. 𝐷. = 𝑓
𝑚 =

𝑓 · ξ
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒

ξ
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒

W.D. beskriver i detta läget avståndet från yttersta linsglaset till objektet (Hollows & James,

2022b). En slutsats från härledningen av formler är att magnifikationsfaktorn m är beroende

av sensorns pixelstorlek och således individuell för varje kamera. Vid en definierad kamera är

därmed Fov beroende av utnyttjad sensorstorlek H, och alltså oberoende av valt objektiv,

medan W.D. istället är beroende av brännvidd f, alltså objektiv, och oberoende av

sensorstorlek H. I praktiken förekommer förändring av sensorstorleken H genom aktivering

av mer/mindre pixlar för att påverka sensorns bildupplösning (b x h st pixlar).

2.6 Gråskala
Digitala bilder innehåller en stor mängd data som insamlas i det ögonblick bilden tas. Denna

data tas från respektive pixel hos kameran och den skiljer sig åt beroende på om du tar en

färgbild eller en svartvit bild. För varje pixel finns tilldelade kanaler (Channels), 3 kanaler ifall

pixeln skall förmå att fånga färg(en kanal per färg röd, grön och blå) och 1 kanal vid svartvit

(Burger & Burge, 2016). Vid tillfället av att en bild tas skickar en pixel information genom

dessa kanaler som beskriver ljusstyrka eller intensitet för en specifik färg. Om denna bild ska

vara svartvit kommer den färg som beskrivs vara grå.

Hur grå en pixel på en digitalbild kommer att vara ges av den skala som sensorpixeln kan

beskriva färgen på. Denna skala ges av ett bitdjup, hur många bit som finns tillgängliga för att

beskriva en färg, enligt formel 7.

(7)𝑥 = 2𝑛 − 1

Där beskriver vilket bitdjup som finns tillgängligt och antalet steg som kan beskriva en𝑛 𝑥
färg.

Om en svartvit bild tas med ett bitdjup på 8 bit erhålls . Det betyder att den255 = 28 − 1 
gråa färgen kan beskrivas genom 255 steg där 0 är svart och 255 absolut vitt. De kameror

som används i denna studie har två olika bitdjup. Dessa bitdjup i fråga är 12bit och 16bit

vilket ger 4 095 och 65 535 grånivåer för respektive kamera.
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2.7 Tidigare Forskning
När det avser forskning inom bildtagning med röntgen finns det inslag av studier som kan

anses relevanta för detta arbete. En av dessa är “High-speed 300kev flash x-ray

cinematography for investigations of the ballistic impact behavior of target materials and

structures” (Becker & Faderl, 2019). Artikeln ägnar sig åt bildtagning av ballistiska

händelseförlopp för att möjliggöra undersökningen av material och strukturer då projektilen

träffar en yta. För att erhålla den information som önskades så uppstod ett behov av att

kunna ta flera röntgenbilder under ett kort händelseförlopp vilket innebar att en speciell

uppställning behövdes. Denna uppställning, illustrerad i figur 7, innehöll en scintillatorplatta,

en kamera och en spegel för att flytta kameran från röntgenstrålningens skottriktning.

Författarna framförde även metoder för fokusering och påvisade skillnader i bildkvalitet vid

användandet av fotomultiplikator och utan. Resultatet av studien visade på att

uppställningen fungerade för användningssyftet och att kvalitativ bildtagning var möjlig.

Figur 7: Konceptuell uppställning för ballistiska studier med blixtröntgen och

höghastighetskamera (Becker & Faderl, 2019)

12



3     Metod
I kommande avsnitt kommer metoden för studien att presenteras. Genom att återkoppla till

syftet och frågeställningarna kommer en undersökningsmetod och dess tillvägagångssätt

redogöras för att det enkelt ska gå att förstå samt följa med i arbetet.

3.1 Design av studien
Under detta examensarbete har en induktiv fallstudie utförts som tillåtit insamling av

kvantitativ samt kvalitativ data med relativt enkla medel. Studien kan klassas som induktiv i

och med att utifrån ett givet problem undersöktes testbara påståenden för att dra logiska

slutledningar med inverkan på design och utformning av produkten. Som en del av arbetet

har experiment utförts för att bidra med ytterligare data. Den data som erhållits har

analyserats genom deskriptiv statistik och plottning av parametrars samband.

För att besvara första frågeställningen, “Vilka är uppställningens ingående produktkrav och

hur kan dessa formuleras för att spegla en önskad funktion?”, utfördes experiment.

Experimenten genomfördes på en “mock-up” av hur slutprodukten kunde komma att se ut

för att ge en bild över vilka parametrar som är viktiga. Från detta erhölls kvantitativ samt

kvalitativ data som kom att ligga till grunden för produktkraven.

Efter att experimentet utförts och relevant data samt produktkrav erhållits kunde andra

frågeställningen besvaras, “Hur kan en fungerande systemuppställning konstrueras för att

uppfylla de definierade produktkraven?”.

Genom intern utvärdering och brainstorming kunde flera koncept genereras vilka svarade till

produktkraven som erhållits från experimenten samt tog tillverkning- och användarvänlighet

i beaktande. Utifrån dessa kom ett systemkoncept att väljas att arbeta vidare med som sedan

resulterade i en funktionsprototyp.

Figur 8: Enkelt flödesschema över studiens utredningsprocess

13



3.1.1 Produktutvecklingsprocessen

Det relativa arbetet kring framtagning av koncept följde i stora drag den generella

produktutvecklingsprocessen (Ulrich & Eppinger, 2014). Denna processmodell består av sex

stycken iterativa faser med syfte att skapa en struktur och vägledning i arbetsmetodiken vid

såväl framtagning av nya produkter såväl som vidareutveckling av befintliga. Modellen utgör

en stötesten på ett eller annat vis i de flesta moderna produktutvecklingsprocesser och kan i

det närmaste betraktas som en “standardmetod”. Se figur 9 för en illustration över processen

och dess kronologiska ordning i detta arbete. Metodiken kring framtagandet av en

systemuppställning  korrelerar således mot dessa faser. De fyra faserna och deras generella

innebörd kan beskrivas som följande:

- Planering

Tillverkningsförutsättningar

- Konceptutveckling

Insamling av användarkrav och skapande av produktkrav, generera designkoncept, skapa

prototyper, uppskattning av tillverkningskostnader, utvärdering av tillverkningsbarhet.

- Utveckling på systemnivå

Produktarkitektur, användar- och mekaniska gränssnitt, standardkomponenter.

- Detaljutveckling

Detaljgeometri, material, toleranser

Figur 9. Illustrering av den generella produktutvecklingsprocessen (Ulrich & Eppinger, 2014)
där detta arbete omfattar processen fram till “Detail Design”. Notera att begreppen är

översatta till sin engelska motsvarighet.
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3.1.2 Agil Produktutveckling

I samband med arbetet har utvecklingsprocessen formats utefter inspiration från agil

produktutveckling. Strategin är på många sätt nära besläktad med agil projektledning, och

bygger i praktiken på i stort sett samma nyckelprinciper; att arbetet med utvecklingen sker

stegvis, i iterativa steg med uppföljning och nya inslag och åsikter däremellan (Aha!, 2022).

Det som oftast lyfts fram som den huvudsakliga styrkan med strategin är att organisationer

snabbt kan svara på respons och anpassa produkten utifrån nya insikter, vilket skall bidra till

ett mer flexibelt, agilt, arbetssätt. En princip är dessutom att det i praktiken är omöjligt att

detaljplanera för en nyutvecklande process, i och med att de omedvetna problem som

uppstår väldigt ofta är unika för det specifika fallet, och således statistiskt svårbevisade i

förväg genom detaljplaner och dylikt (Sebestyén, 2014). En stor del av teorin är dessutom att

den problemlösning som uppstår löses överlägset effektivast genom involveringen av

bredare team i produktutvecklingsprocessen, nära besläktat med tvärfunktionella

-gruppsammansättningar, en tes som stärkts av genomförd komplexitetsforskning på ämnet

(Sebestyén, 2014).

I detta arbete har tillämpningen av agil produktutveckling i huvudsak tagit form av det nära

och kontinuerliga arbetet som skett tillsammans med övrig personal, och handledare på

företaget. Ideér och input i designen har introducerats löpande, istället för att framtagandet

av koncept endast skett utefter hårt satta, helt definierade riktlinjer och krav. Till stor del

grundade sig anledningen till detta i att det även för företagets del var första gången en

produkt av denna karaktär utvecklades. Noterbart är dock att projektet fortfarande följde en

generell tidsplan, med definierade målpunkter. Mer detaljerad implementering av agil

produktutveckling är beskriven under avsnitt 3.2.2 - Uppföljningsmöten.
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3.2 Datainsamlingsmetod
Då majoriteten av datan som erhölls under arbetet gavs av experiment kom en stor del av

datainsamlingen att ske genom mätningar. Mätningen kom att tillämpas under experimenten

och bidrog med flera fördelar. Dessa fördelar är att erhållna värden blir mer korrekta och

distanserar datan från uppskattade värde. Därav agerar mätningarna som en verifiering av

teori och den “uppskattning” som görs genom teorin. Mätningarna går även att upprepa och

ger således en repeterbarhet till datan som kan styrka den. Nackdelarna med mätning är att

felkällorna kan vara många ifall dålig uppmärksamhet läggs på uppgiften, värdena antecknas

utan att egentligen reflektera över vad de representerar och mätningarna kan innehålla

bristande noggrannhet. Resterande kvantitativ data som behövdes för genomförandet av

arbete kom att ges av Scandiflash såväl som kvalitativ data genom konversationer och

ostrukturerade intervjuer. Även observationer genomfördes i samband med experimenten

för att insamla kvalitativ data i form av upplevd bildkvalitet. Mjukvaruinställningar med en

teoretisk påverkan på bildkvalitet kan anses som kvantitativ data, men den slutgiltigt

upplevda bildkvaliteten behövdes verifieras genom praktisk observation och utvärdering.

3.2.1 Experiment

Experimentets roll i detta arbete utgjorde att undersöka huruvida optimering av

systemuppställningen kan göras genom mjukvara, justering av objektiv, eller genom

mekanisk justering av avstånd på systemuppställningen. Utförlig statistik samlades in över de

undersökta parametrarna för att därefter kunna analysera eventuella sambandsdiagram och

påverkanstendenser. Experimenten utgör även den huvudsakliga dataunderlaget för

insamling av kvantitativ data, som kom att ligga till grund för definiering av produktkraven.

Experimenten genomfördes genom att initialt konstruera en testuppställning innehållandes

de ingående komponenterna benämnda i kapitel 2.1. Från konstruktionen av testuppställning

(figur 11) kunde tester rörande linjering mellan kamera och röntgenkälla att genomföras

vilket gav data beträffande vilka krav som krävs för detta. Lika kunde tester med avseende på

fokusering av objektivet, vinkel på spegeln, avstånd mellan kamera och scintillatorplatta samt

inställningar på kameran att testas för att erhålla respektives krav. Kamerainställningar

omfattar i huvudsak en undersökning kring en metod för att justera mängden insläppt ljus till

kamerasensorn, samtidigt som hela ljusförloppet vill infångas.
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3.2.2 Uppföljningsmöten

Under arbetes gång har det regelbundet planerats och genomförts uppföljningsmöten kring

idéer, processen och pågående problem/utmaningar mellan examensarbetare och

handledare+medarbetare på företaget. Syftet med mötena var att skapa en kontinuerlig

dialog kring arbetet, och samtidigt följa upp olika vägval och lösningar med företagsansvariga

för att skapa en synkroniserad uppfattning kring vilka val som bör göras, samt vad dessa har

resulterat i för det fortsatta arbetet. I och med att detta är en riktig produkt med en “skarp”

produktutvecklingsprocess var det i alla parters intressen att den resulterande produkten och

det resultat som skapas ur detta arbete var relevant och passande en faktiskt tänkt, praktisk

produkt som kan ingå i företagets produktkatalog, något som förutsatte ett tight och

parallellt arbete med ansvariga hos företaget kring produktutvecklingsprocessen.

I praktiken kan mötena liknas vid återkommande, ostrukturerade intervjuer med syfte att

agera en form av datainsamlingsmetod för att erhålla en djupare förståelse över hur själva

slutprodukten skall komma att fungera och vilka initiala krav som finns på den.

Diskussionerna har även gett kvalitativ data över vilka designmöjligheter som är tillgängliga

för produkten samt ideer och tankar på vad som kunde fungera, och inte, i designen.

Tanken med uppföljningsmötena var inte nödvändigtvis att följa en strukturerat upplägg likt

intervjuer, utan snarare presentera det fortlöpta arbetet sen senaste mötet, och därefter

uppmuntra till fri reflektion och diskussion kring resultat, samt vad som var nästa direkta steg

att genomföra på detaljnivå i det fortskridande arbetet. Metoden skapar således en

fortlöpande form av datainsamling, i huvudsak kopplat till vad som kan bidra till

produktkraven. Styrkan var dessutom att produktutvecklingsprocessen fick en tvärfunktionell

-karaktär, det vill säga att åsikter från flertalet håll i tillverkningsprocessen fick komma till

tals, och tas i hänsyn vid framtagningen av förslag och utformningar. Detta kunde innefatta

inslag från tillverkningsbarhet, monteringsbarhet, marknadsförings, försäljning etc. Eventuell

nackdel med metoden kunde argumenteras för att vara bristen på strukturerade

frågeställningar, med därav också konkreta, pricksäkra svar. I en mening kan den “öppna”

diskussionen inneburit många omvändningar i processen, vilket inte ger en lika linjär process

och eventuellt extra utdragen utvecklingsprocess.
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3.3 Dataanalys
För att hantera den insamlade datan från mätningar i samband med experimentet

genomfördes olika former av dataanalys, dessa kan sammanfattas som analys genom

deskriptiv statistik och Pugh’s konceptvalsmatris.

3.3.1 Deskriptiv statistik

För analyseringen av den kvantitativa datan från uppmätta exponeringstider, gråskalenivåer,

fotomultiplikator-spänning, delaytider etc. kom denna data att plottas i grafiska

sambandsdiagram, där olika parametrar utgjorde olika variabler. Genom detta kunde

eventuella korrelationer och sambandsdiagram att undersökas, alternativt ge en grafisk

illustration av trendkurvor för olika parametrar relativt varandra. Denna analys innebar ett

underlag för att skapa förståelse kring kamerans optimala inställningar för den tänkta

användningen, samt vilka förutsättningar som krävdes av systemuppställnignen för att

realisera dessa inställningar.

3.3.2 Pugh’s konceptvalsmatris

Pugh’s konceptvalsmatris (Ulrich & Eppinger, 2014) är en analysmetod för att systematisk

utvärdera och jämföra designkoncept gentemot varandra. Tanken är att definiera ett antal

urvalskriterier, som gärna behandlar en sådan stor påverkansbredd som möjligt, det vill säga

t.ex tillverkning, användarvänlighet, monteringsbarhet, återvinningsbarhet etc. Koncepten

jämförs därefter utifrån respektive kriterium, och betygsätts enligt en 3-gradig skala runt ett

0-tillstånd: -, 0, +. Därefter räknas antalet av varje skala ihop, och sammanslås för att skapa

ett slutbetyg och en rangordning för var och en av koncepten. Exempel på en utformad

matris kan ses i figur 10.

Figur 10. Illustrering över ett typexempel för utformning av Pugh’s konceptvalsmatris (Ulrich
& Eppinger, 2012).
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Således har en någorlunda uppskattad och allmän jämförelse genomförts där alla

urvalskriterier vägs samman. En eventuell nackdel med denna analysmetod var att

urvalskriterierna i sig inte är mätbara i relevans gentemot varandra. Det var därför

nödvändigt att ta hänsyn till att inte ta med sådana kriterier som kunde anses vara markant

mer irrelevanta än övriga, då detta kunde ge en missvisande bild från resultatet av matrisen.

3.4 Validitet
Validiteten av rapporten är central för att stärka dess relevans för uppgiften och dess värde

för att lösa problemet till hands. I och med att fallstudien har ett syfte som motsvarar en mer

generell tillämpning finns förutsättningar för såväl en god intern som extern validitet.

Undersökningens natur och omständigheter innebär således att det även kan skapas ett visst

akademiskt bidrag, vilket kräver god extern validitet.

Den interna validiteten förstärktes genom bland annat triangulering av relevant teori från

olika källor (Säfsten & Gustavsson, 2019). Detta genomfördes genom att aktivt söka

alternativa referenser för redan befintliga sådana, för att på det viset bekräfta och stärka den

insamlade informationens trovärdighet. På samma sätt kunde uppbyggnaden av metodiken

stärkas genom jämförelse av liknande undersökningars metodik, i huvudsak då andra arbeten

kring produktutveckling och liknande. En annan åtgärd var att isolera påverkansfaktorerna i

samband med experimentet genom att  utföra mätningar i en “medveten” process, där

parametrar undersöktes en och en. Vikt lades även vid förstärkning av innehålls-, begrepp-

och kriterievaliditet. Innehållsvaliditet förebyggdes genom att utnyttja för syftet korrekta

mätinstrument i samband med mätningar, och således även mäter mot det begrepp som var

relevant. Kriterievaliditeten grundades i att göra mätningar som enligt teori förmodas

påverka vissa parametrar, t.ex. “att flytta ljuskällan bakåt resulterar i svagare producerat ljus

från scintillatorplatta som i sin tur ger svagare gråskalemängd”.
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3.5 Reliabilitet
Reliabiliteten av studien är av stor betydelse för att säkerställa möjligheten av fortsatt arbete

hos Scandiflash men också för att säkerställa resultatet. För att erhålla en högre reliabilitet

kom experimenten att väl dokumenteras. I brist av tid kom inte ett initialt dokument för

experimenten att upprättas utan detta skedde under experimentets gång. Nackdelen med

detta upplägg var att möjligheten för missförstånd och felaktig dokumentation ökade. I ett

försök att motverka detta kom dokumenten från experimenten att sammanställas efteråt.

Detta utfördes för att vid ett försök att återskapa testen veta vilka faktorer som ska

undersökas och på det viset öka reliabilitet. Utöver det kom systemuppställningen att

konstrueras på ett sätt som tillåter enkel replikering ifall experimentet önskas upprepas.

Under experimentets gång förekom faktorer som var svåra att notera eller återskapa. Dels

kom ett visst vinkelfel att existera i systemuppställningen som ej gick att dokumentera såväl

som vinkelfel hos spegeln. Fokusering av kameran kom att ske genom användandet av en

fokuseringplatta med figurer på där laboranterna justerade fokuset enligt deras preferenser.

Dessa faktorer påverkade reliabiliteten negativt eftersom det inte går att återskapa

experimentet helt enligt den ursprungliga uppställningen. Försök till att minimera dessa

felkällor har genomförts genom att dels styva upp uppställningen för att reducera eventuella

vinkelfel och genom att fokusera kameran mot distinkta figurer för att göra det enklare att

återskapa.

3.6 Etiska ställningstaganden
Under studiens gång kom de etiska ställningstaganden att genomföras enligt

vetenskapsrådets forskningsetiska principer, informationskravet, samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet(Vetenskapsrådet, 2017). När det gällde

konfidentiellt material kom de delar som inte var nödvändiga för utförandet av arbetet att

utelämnas. Samtal rörande detta har utförts med arbetsgivaren, Scandiflash, vilket klargjorde

vad som skulle lämnas ute.

Personer som medverkat vid oplanerade konversationer som kunde komma att användas

under studien blev informerade om vad syftet med arbetet var samt deras rätt till

anonymitet och hur deras personuppgifter behandlas. Önskades anonymitet kom detta att

säkerställas och eventuella kontaktuppgifter togs bort efter studien för att minimera risken

för spridning av dessa. Kamerorna som används och utvärderas i samband med experiment

och liknande kommer inte refereras till enligt deras namn då dessa inte var köpta produkter

utan endast lånade.
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4 Produktkrav
I följande avsnitt kommer arbetet med att sammanställa produktkraven för uppställningen

att redogöras. Genomgång av konstruktion av testuppställningen, respektive

kameraexperiment och intervjuer kommer att presenteras för att sedan leda till

produktkraven.

4.1 Mock-up av systemuppställningen
Inför kameraexperimenten behövdes en initial uppställning att tillverkas för att dels kunna

linjera kameran mot spegel och scintillator men även för att se hur de olika delarna fungerar

för att erhålla kvalitativdata som hjälper sammanställningen av kraven. I figur 11 återfinns

testuppställningen, utan strålskydd och röntgenkälla. Uppställningens ingående delar är

desamma som i figur 1 och formen är likaså oförändrad förutom avstånden mellan delarna.

Basrälsen är konstruerade av 40x40 mm aluminiumprofiler som har monterats ihop med

hjälp av 90 graders vinkeljärn.

Figur 11: Testuppställningen med kamera, spegel och infästningen för scintillatorplattan

För att montera kameran på uppställningen behövdes en infästningsplatta som säkerställde

att den satt fast men även att kameran var riktad parallellt med aluminiumprofilen som ledde
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mot spegel, för att eliminera behovet av linjering på kameran. Dessutom sågs det fördelaktigt

att inkludera ett linjeringsverktyg för att möjliggöra linjeringen av spegeln. I figur 12 återfinns

infästningsplattan som konstruerats för att erhålla de tidigare nämnda egenskaper. En

fyrkantig ficka i plattan har placerats mot ytterkanten som är närmast spegeln. I denna

försjunkning kan sedan ett aluminiumblock med ett spår ägnat åt en laser placeras, se figur

13. Hålbilderna i figur 12 är ägnade för de två olika kameror som skall användas under

experimenten och har placeras på ett avstånd från laserannordningen försjunkning för att

tillåta användandet av lasern även när kameran med dess objektiv är monterad på

uppställningen.

Figur 12: Infästningsplatta för kameran

med spår för linjeringsverktyg

Figur 13: Linjeringslösningen med en laser

placerad på ett aluminiumblock

Infästning av fokuseringsplatta och scintillatorplatta gjordes genom att utnyttja spåren på

aluminiumprofilerna, se figur 14. Genom att ställa upp två profiler, vinkelrätt mot marken,

kan spåren användas för att dels guida plattorna ner på sin plats men även för att se till att

de hålls på plats. Dessa aluminiumprofiler är i sin tur monterade på basrälsen som gör att

reliabiliteten mellan experimenten kunde öka. Eftersom fokuseringplattan och scintillatorn

delar samma infästning kommer fokus att återstå efter att dessa plattor byts emellan. I figur

15 återfinns den fokuseringsplatta som har använts under experimenten.
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Figur 14: Infästningen av

fokuseringplattan samt scintillatorplattan

Figur 15: Närbild på fokuseringplattan i

dess infästning

Utöver själva uppställningen som monteras på basrälsen behövdes även strålningsskydd för

elektroniken hos kameran att upprättas. Detta skydd innehöll blytackor och 1 mm tjocka

blytäcken. Tackorna ställdes längst med kamerans kant, där strålningskoncentration var som

störst, och täckena lades över kameran, se figur 16. Dessutom behövdes det lämnas ett hål

ägnat åt objektivet för att inte skymma bildvinkeln och tillåta full bildtagning av scintillatorn,

detta går att se i figur 17.

Figur 16: Övergripande bild på hur

strålningsskyddet positionerats

Figur 17: Top-down view på

strålningsskyddet runt objekt
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4.2 Experiment 1 - Höghastighetskamera med
fotomultiplikator

Vid det första experimentet har en kamera med fotomultiplikator använts. Experimentet

syftade till att undersöka hur kameran fungerade och hur bästa bild kunde uppnås samt hur

bildkvaliteten påverkades av ändringar i avstånd och vinklar på testuppställningen. Målet

med testen var att dels evaluera kamerans prestanda samt hur testuppställningen påverkade

bilderna och om detta skulle medföra produktkrav på slutprodukten.

I och med att kameran var försedd med en fotomultiplikator bidrog det med ett krav på att

minimera ljusinsläpp från övriga källor annat än scintillatorplattan. Lösningen på det var att

skära ut ett hål, i liknande storlek som scintillatorplattan, ur en kartong och placera över

uppställningen. Resultatet av detta går att se i figur 18 och 19. Detta visade sig effektivt och

bidrog med mindre brus i bilden från omgivande ljus.

Figur 18: Mörkläggningslådan sett

bakifrån

Figur 19: Mörkläggningslådan sett

framifrån
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Under experimentets gång kom även två olika speglar att undersökas, en stor spegel och en

liten, se figur 20 och 21. Den stora spegeln är av låg kvalitet med okänd ytjämnhet men

tillåter ett stort avstånd mellan kamera och spegel. Den lilla spegeln är av högre kvalitet men

tillåter inte mer än ett dussin cm mellan kamera och spegel. Syftet med att testa dessa

speglar mot varandra är för att undersöka huruvida spegelkvalitet påverkar bildkvaliteten.

Den större spegeln har dimensionerna 600 mm x 450 mm och den mindre 73 mm x 58 mm.

Figur 20: Stora spegeln sett snett framifrån

tillsammans med lilla spegeln

Figur 21: Lilla spegeln sett snett framifrån

Vid genomförande av experimentet börjades det med att undersöka vilken slutartid, den tid

slutaren står öppen, som gick att uppnå. Genom att välja en kort slutartid att börja

experimentet på kunde den sedan kontrollerat ökas allt eftersom, samtidigt som noggrann

uppsyn lades på gråskalan för att inte riskera att bränna kamerasensorn. Efter ca 10 bilder

hade slutartiden stegats från 50 ns upp till 700 ns. I figur 22 går det att se hur gråskalenivån

ökade relativt slutartiden. Orsaken till varför det finns två linjer i grafen är för att det utfördes

två olika test av metoder för att synkronisera systemet för bildtagningen.
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Resultatet från det första testet var att det inte gick att se någon nedåtgående trend i

ljusinsläpp hos kameran, gråskalan fortsatte att öka linjärt under det intervall som

undersöktes. Ifrån detta kunde en hypotes föreslås att eftersom linjerna ökar linjärt under

detta 700 ns intervall så uppstår en platå i ljuskurvan hos scintillatorn efter röntgenblixten.

Orsaken till varför “Sync pulse” är något lägre än “Pulser out” beror på att vid “sync pulse”

tas bilden strax före röntgenblixten (ca 50 ns) medan “Pulser out” tar bilden ca 100 ns efter

blixten. Bildkvaliteten var relativt dålig, mycket brus från fotomultiplikatorn och långt avstånd

orsakade en otydlig bild, Se figur 23 och 24.

Figur 22: Graf över hur gråskalenivån påverkades av slutartiden

Figur 23: 300 ns slutartid Figur 24: 700 ns slutartid
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Efter det första testet valdes det att undersöka hur bilderna och gråskalan skulle påverkas av

en ändring av spegel. Poängen med att byta spegel var dels att undersöka hur bilden

påverkades när kvaliteten på spegeln ökade men också hur avståndsskillnaden mellan

kamera och scintillator spelade roll. Vid bilder tagna med den större spegeln var avståndet

uppmätt till 1265 mm och vid den mindre spegeln 593 mm. I figur 25 återfinns de uppmätta

värden på gråskalan mellan stor och liten spegel med avseende på slutartiden.

Till följd av sammanställningen från mätvärdena erhölls ett resultat som visade på att

gråskalenivån var något lägre hos den lilla spegeln trots att avståndet mer än halverats.

Orsaken till detta är troligtvis att den mindre spegeln var så pass mycket mindre att hela

scintillatorplattan inte kunde fångas på bild, dvs det totala ljusinsläppet blev något mindre,

se figur 26. Denna hypotes skulle även till viss del stärka varför linjerna verka sära på sig mot

slutet när ljusstyrkan ökar. Utöver den skillnaden gick det inte att urskilja om bilderna som

togs hade någon större kvalitetsskillnad förutom att objektet som togs bild på blev större vid

ett kortare avstånd.

Figur 25: Graf över hur gråskalenivån påverkades av spegelstorlek, kvalitet och avstånd
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Figur 26: BIld tagen med liten spegel

För att undersöka om det stämmer att den mindre spegeln fick något lägre gråskala på grund

utav att den inte kunde fånga hela scintillatorplattan och således mindre ljus, valdes att

placera den stora spegeln på samma avstånd som användes vid den mindre spegeln, 593

mm. Efter detta togs ett antal bilder för att kunna jämföra den stora spegeln vid det längre

avståndet mot det kortare avståndet, 1265 mm mot 593 mm.

I figur 27 återfinns värdena som erhölls. Resultatet visade att samtliga bilder som togs med

det korta avståndet bidrog med något högre gråskala. Det innebar att hypotesen som

upprättades under föregående test, att den mindre spegeln erhöll mindre gråskala för att den

inte kunde fånga hela scintillatorn på bild, stärktes. Dessutom kunde det konstateras att med

ett mindre avstånd mellan kamera och scintillator ökar gråskalan hos bilden, dvs bilden blir

ljusare, oberoende av spegeln. Bildkvaliteten med den större spegeln visade inte någon

större skillnad till de bilder med den mindre spegeln, se figur 26 och 28.
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Figur 27: Graf över hur gråskalenivån påverkades av spegelstorlek, kvalitet och avstånd

Figur 28: Bild tagen med den stora spegeln vid kort avstånd
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Vid båda testerna som genomförts erhölls liknande resultat när det gällde gråskalenivån

relativt slutartiden. Gråskalan ser ut att öka linjärt under det intervall som har undersökts,

50-700 ns. Med vetskapen om att scintillatorplattan skall ha en ljuskurva som avger ljus i över

7 mikrosekunder, 10 % återstående ljus efter 7 mikro, anses det fördelaktigt att hitta

kamerainställningar som möjliggör en slutartid på 7 mikro för att kunna fånga hela

ljusutsläppet. För att kunna svara på om det är möjligt att fånga hela ljuskurvan från

scintillatorn ansågs det viktigt att undersöka hur ljuskurvan från scintillatorn såg ut för att

kunna avgöra om en topp på kurvan var nådd eller om ljusnivån skulle öka.

I figur 29 presenteras resultatet av undersökningen på scintillatorplattans ljuskurva efter en

röntgenblixt på 150 kV. Testet gick ut på att vid första blixten sätta delaytiden, skillnaden i tid

mellan röntgenblixt och bildtagning, till noll och ha en slutartid på 50 ns. För varje blixt som

följde flyttades till en början delaytiden med 50 ns och ökade allt eftersom upp till 400 ns.

Genom att utföra testet på detta vis gick det att erhålla en ungefärlig kurva på scintillatorns

ljuskurva över dess 7 mikrosekunders intervall.  Den resulterande grafen visar på att

scintillatorn ökar i ljusstyrka till dess max nästintill momentant – det går alltså inte att se

någon uppgång av ljusutsläpp från scintillatorn (scintillatorn går från mörk till sitt max i

ljusutsläpp på mindre tid än 50 ns). Därefter verkar det som att ljuskurvan visar en typ av

platå mellan 50-700 ns vilket skulle förklara varför det till synes är räta linjer i figur 22, 25 och

27. Efter 700 ns börjar sedan gråskalan avta vilket var väntat.

Figur 29: Gråskalenivåer relativt delaytid mellan röntgenblixt och bildtagning
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Vid vidare analys av de grafer som erhållit fram till denna punkt kan man observera att det

endast har gått att se 700 ns av ljusutsläppet från scintillatorplattan av dess totala utsläpp på

7 mikrosekunder. På grund utav önskan att använda sig av en slutartid som är öppen en tid

likt scintillatorns totala ljusutsläpp valdes det att undersöka hur gråskalan påverkades av

spänningen på fotomultiplikatorn. Vid max förstärkning på kameran har multiplikatorn en

spänning på 800 V och vid den minsta 590 V.

Under det följande test över hur fotomultiplikatorn påverkar bilden valdes det att börja på

590 V förstärkare med 7 mikrosekunders slutartid, tillverkaren informerade att den skulle

klara detta då denna spänning till viss del inte förstärker bilden till någon grad. Efter varje bild

som togs evaluerades den gråskala som erhölls och från det gick det att se om det var möjligt

fortsätt att öka spänningen hos multiplikatorn. I figur 30 går det att se hur gråskalan ökade

relativt spänningen från 590 V upp till 710 V där experimentet valdes att avslutas. Under

testets gång visade det sig att fotomultiplikatorn till stor del påverkade bildkvaliteten. Vid låg

spänning var bilden mindre brusig men mörk och vid högre spänning vice versa, brusig men

ljusbild. I och med att bilden blev mindre brusig vid låg spänning blev bildkvaliteten högre

och mer detaljer gick således att urskiljas. I figur 31 återfinns en bild tagen vid 710 V hos

fotomultiplikatorn.

Figur 30: Gråskalenivåer relativt spänningen hos kamera med fotomultiplikator
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Figur 31: Bild tagen med en spänning hos fotomultiplikatorn på 710V

Efter detta test av fotomultiplikatorn ansågs det att den bästa bildkvaliteten var uppnådd och

att de parametrar som gick att ändra på hade undersökts. Därefter valdes det att undersöka

om den kvalitet som nu hade uppnåtts var tillräckligt för ändamålet och om den detalj

finheten som önskas uppfylldes. Det utfrödes genom att ta två bilder på ett rörande föremål,

i detta fall en datorfläkt. På fläkten limmades en liten blyklump som ett hjälpmedel för att

visualisera rotationen. I figur 32 återfinns två bilder som togs på fläkten där tidsdelayen

mellan bilderna var 14 millisekunder. Två röda pilar har placerats i bilderna för att visa var

blyklumpen befinner sig i respektive bild.
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Figur 32: Två bilder tagna på en snurrande fläkt, delaytid på 14 millisekunder
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Under hela experimentets gång har kameran som använts loggad innertemperaturen. I och

med att slutprodukten kan komma att husera kameran inkapslad ansågs det som fördelaktigt

att notera hur temperaturen på kameran påverkades av begränsad ventilering. I figur 16 och

17 går det att se hur inkapslingen av kameran var konstruerad för detta experiment och i

figur 33 visas temperaturen på kameran efter en en viss tid.

Trots en relativt omfattande inkapsling, få möjligheter för ventilering av varmluft, höll sig

temperaturen på en rimlig nivå. Utifrån denna information kan en slutsats dras att en

inkapsling av kameran är möjlig men att viss ventilation bör tillhandahållas.

Figur 33: Intern temperatur för kameran under experiment och inkapsling
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4.3 Experiment 2 - Höghastighetskamera utan
fotomultiplikator

För experiment 2 var syftet att utvärdera en annan typ av kamera för samma ändamål för att

förhoppningsvis kunna dra slutsatser kring de bådas lämplighet för syftet, relativt varandra.

Den andra kameran är även i grunden en höghastighetskamera, utan en elektronisk

fotomultiplikator. Detta resulterar i en avsevärt mer ljusmässigt “okänslig” fotosensor, på så

vis att det inte förekommer någon förstärkning av inkommande ljus och därmed existerar

endast en minimal risk att överexponera och bränna fotosensorn. Detta innebär att det för

detta experiment inte förekommer samma krav på avskärmning från utomstående ljus. Ett

annat resultat av detsamma är att ett maximikrav på gråskalenivå utgår för denna sensorn.

Anledningen till att detta förekom i första experimentet var eftersom det fanns en teknisk

uppmaning från tillverkaren att inte överskrida ca. 65 000 i gråskalenivå.

Vid önskan att minska exponeringstiden för varje bildruta (öka fps) och därmed fånga kortare

ljussekvenser, uppstår ett behov av att inte överbelasta läshastigheten av de genererade

bilderna. Detta löses genom att mjukvarumässigt begränsa fotosensorns storlek, i praktiken

att begränsa antalet utnyttjade pixlar såväl horisontellt som vertikalt. Resultatet blir således

en uppoffring av bildupplösning för att minska exponeringstiden för respektive bild. En

egenskap som ges av att kunna begränsa fotosensorn är att bildupplösning kan ställas

individuellt för att motsvara valfritt bildformat. I och med att scintillatorn har formatet 4:3,

kan sensorns bildformat anpassas därefter.

I och med att en stor del av de praktiska undersökningarna vad gäller avstånd, speglar,

dämpning etc. redan var genomfört i experiment 1, samt att gråskalenivå var av klart mindre

vikt för den andra kameran grundade sig detta experiment framförallt i att undersöka olika

former av trigger-system för kameran, kalibrering av timing, samt möjligheterna till

fokusering. I och med att lösning för såväl triggning som timing inte har någon explicit

påverkan på systemuppställnignens design kommer dessa endast beskrivas övergripligt.

Fokuseringen visade sig genomföras ytterst enkelt tack vare ett tillhörande verktyg till

kameran som utgjordes av att en bildplatta kopplades till kameran och gav en livebild över

kameravyn, samt med ett integrerat “sikte” för linjering av kameravy mot spegel, respektive

scintillator. I och med att omgivningen tillåts vara ljus vid denna fokusering, till skillnad mot

första kameran, blev fokuseringsaspekten klart enklare. Ett alternativ skulle således kunna

vara att integrera denna fokuseringsbildskärm i konstruktionen, antingen permanent eller

endast som hållare, för att stärka användarvänlighet och underlätta processen vid fokusering

ytterligare.

35



För utvärdering av olika sorters triggersystem undersöktes i huvudsak två alternativ:

- Gemensam trigg för röntgen och kamera. Standardlösning. Denna lösning utgår från

att båda systemen i uppställningen, kameran och röntgenröret, triggas utifrån en

gemensam triggersignal skickad från användaren vid valfri tidpunkt. Denna lösning är

enkel och pedagogisk för att fånga antingen statiska eller cykliska processer, men tar

däremot ingen hänsyn till differensen i timing mellan röntgenblixt och bildsekvensen.

I teorin skulle denna differens kunna justeras med hjälp av ett inbyggt delay för något

av systemen. I praktiken är det dock svårare än så i och med att röntgenblixtens

generator av högspänning, innefattar ett elektroniskt gitter (felmarginal) på omkring

200 ns, vilket resulterar i inkonsekventa tidpunkter för röntgenblixten.

- Blixtberoende trigger. Denna lösning bygger på att triggersignalen till kameran är

beroende av när röntgenblixten inträffar, och således oberoende av generatorns

gitter. Röntgenblixten i sig är dock fortfarande triggad med en extern, manuell signal.

Vid denna konfiguration tar kameran endast en bild vid ankommen triggersignal.

Huvudnackdelen med denna lösning är däremot att det alltid kommer finnas ett visst

minimalt delay mellan blixten och första bildtagningen, oberoende av inställningar.

Således kommer aldrig den faktiska början av ljusskenet att kunna fångas. På grund av

den andra kamerans okänslighet för gråskalenivå är detta dock inte en lika relevant

nackdel.

Resultatet av undersökningen visade i huvudsak att den andra kameran tillåter så pass lång

exponeringstid, att timing av blixt och bild inte kräver alls samma kalibrering. Huvudfokus

hamnar istället på att fånga hela ljusförloppet vid respektive blixt, och anpassa delaytid

mellan blixtar för att inte fånga två blixtar i en bild. Båda triggerlösningarna är således

möjliga beroende på kringutrustning med styrsystem, delayaggregat med mera.

Under detta experiment genomfördes uteslutande dubbel bildtagning, i den bemärkelsen att

två röntgenblixtar sköts, och målet var att fånga båda blixtarna i liknande bildkvalitet. Två

eller fler bilder av dynamiska förlopp kan tydligt illustrera hur objektet fysiskt rört sig i mycket

hög fart, men kan fortfarande fångas i princip statiska bilder. Se figur 34 för ett exempel på en

sådan dubbelbild av ett dynamiskt förlopp hos en minifläkt med en uppskattad rpm på ca. 32

500.
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Figur 34: Två bilder tagna på en snurrande fläkt (32 500 rpm). Notera hur distorsionen i

bilderna spegelvänds på grund av att inget av röntgenrören kan vara helt centralt linjerade

mot centrum på bilden, utan har ett par graders infallsvinkel

Bilder togs även på en större fläkt med tydligare referenspunkter för att se rörelsen. Se ex.

figur 35.

Figur 35: Två bilder tagna på en snurrande fläkt (2 500 rpm). Notera den svarta prickens

rörelse på vingen

Vid vissa dubbelbilder noterades en viss skillnad i exponerat ljus där den andra bilden blev

klart mörkare. Ses både i figur 34 men ännu tydligare i figur 35. Anledningen kan både

kopplas till timing-relaterade skäl för den andra blixten, i så fall att den relativa mängden

exponerat ljus kontra mörker under exponeringstiden är mindre,  men det spekulerades även

en hel del av representanter från kameratillverkaren om att skillnaden i ljus mellan bilderna

kan kopplas till en känd mjukvarufunktion som reglerar ljusstyrkan hos bilderna medan de

tas. Problemet uppstår när tiderna mellan bilderna blir så pass långa att kameran justerar

ljusstyrkan även fast det inte behövs. Tydligare exempel på denna ljusskillnad kan ses i figur

36. Ett annat fenomen i samband med längre delaytid mellan bilderna var att det uppstod en

skugga från föregående bild, på en nytagen bildruta. Även här spekulerades det om att detta

kan kopplas till ett känt problem i sensorns hårdvara, där kondensatorer som lagrar energi
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kopplade till bildens gråskalenivå, “läcker” statisk spänning in i motsvarande kondensator för

nästa bild i och med att de inte helt hinner ladda ur sig själva mellan exponeringstiderna.

Figur 36: Två bilder tagna på en snurrande fläkt. Tydlig skillnad i ljus mellan första och andra

exponeringen

4.4 Felkällor
Vid utförandet av båda experimenten som redogjorts för har en dosmätare använts.

Användandet av en dosmätare motiverades för att kunna ge ett värde på hur styrkan av

röntgen står sig efter ett antal röntgenblixtar. Om styrkan på röntgenblixten minskar

allteftersom experimentet utförs kan det komma att ge ett missvisande resultat. I figur 37 går

det att se hur dosmätaren var placerad för att erhålla högre reliabilitet mellan experimenten.

Figur 37: Dosmätaren (märkt med pil) och dess position relativt scintillatorn
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I samband med studerande av röntgendosen var röntgenkällan, anoden, relativt ny och hade

endast använts för enstaka röntgenblixtar. I figur 38 återfinns resultatet vid mätning av ca 60

röntgenblixtar. Resultatet tyder på en kontinuerligt avtagande dos allteftersom

röntgenblixtarna avfyras. Avtagningen i dos kommer att påverka bilden, lägre gråskala på

bilderna, desto äldre anoden i röntgenkällan blir. Denna felkälla kommer att ha påverkat

värdena i experimenten som utförts och medför att värdena som erhållits skulle sett

annorlunda ut om endast nya röntgenkällor använts. Däremot är påverkan så pass liten att

vid verklig användning av röntgensystemet skulle inte denna avtagningstrend var till stor

betydelse utan utgör ett större problem för oss vid experimenten.

Figur 38: Röntgendos relativt avfyrade röntgenblixtar

4.5 Produktkravspecifikation
Resultat från diskussioner och genomförda experiment har sammanställts i en

produktkravspecifikation. Avsnitt i kravspecifikationen gällande miljökrav, administration etc.

är utelämnade inom detta arbete, men kommer rimligtvis att framställas vid ett vidare arbete

med produkten. Den kompletta resulterande produktkravspecifikationen är bifogad som

bilaga 1 i slutet av rapporten. I tabell 1 ges produktkraven med inriktning på funktionalitet

som erhållits och motiverats genom utförande av experiment samt datainsamlingen.
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Tabell 1: tabell innehållandes funktionalitetskraven på slutprodukten

1.1 Produktens avstånd mellan kamera och spegel skall gå att justera för att
kompensera för längdskillnader för olika kameror och objektiv

1.2 Produkten skall inneha en mörkläggningslåda där mätbara värden på lux
ska vara mindre än 1 Lux

1.3 Mörkläggningslådan skall vara utrustad med minst 1 st inspektionsluckor
för att tillåta åtkomst till dess innehåll.

1.4 Mörkläggningslådan skall gå att öppna för att möjliggöra servicearbeten
samt linjering

1.5 Det skall vara möjligt att placera och ta bort scintillatorplatta utan verktyg

1.6 Infästning för scintillatorplatta tillåter en plattjocklek på upp till 5 mm

1.7 Produkten skall ha aktivkylning för kontinuerlig drift av kameran i min. 8 hr
@ 40 Co, utan att kamera överhettas

1.8 Produkten tillåter horisontell till vertikal orientering (0-90o)

1.9 Spegeln skall tillåta vinkeljustering mot scintillatorplattan (± 5o)

1.10 Avstånd mellan kamera och scintillator skall tillåta justering för att uppfylla
krav 2.2

1.11 Produktens låda skall tillåta rörelse för linjering mot röntgenkällan

1.12 Produkten innehåller funktion för linjering av kameravy mot testobjekt

1.13 Spegeln skall reflektera inkommande ljus i en 45o-vinkel (± 0.5o)
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5 Konceptgenerering
I följande avsnitt kommer de olika koncept som erhållits under konceptgenereringen att

presenteras. Därefter kommer dessa att värderas enligt Pugh’s konceptvalsmatris som sedan

mynnar ut i ett konceptval.

5.1 Systemförhållanden
I följande avsnitt presenteras de genererade koncepten vad gäller systemets rörelser samt

hur olika grupper av delar rörs relativt varandra. De tre kategorierna för rörelseförhållanden

är som gäller:

- Avståndsjustering

- Justeringsmån

- Intern linjering

I detta avsnitt kommer avstånd mellan olika komponenter att benämnas efter tre definierade

dimensioner:

- KSc-mått: Avstånd mellan kamera / scintillator

- KS-mått: Avstånd mellan kamera / spegel

- SSc-mått: Avstånd mellan spegel / scintillator

Vad gäller utvärdering av koncepten genomförs i slutet av varje avsnitt en konceptvalsmatris

för att skapa en tydligare överblick över respektive koncepts fördelar och nackdelar, samt hur

dessa kan vägas gentemot varandra i en jämförelse. Värt att notera är dock att de

identifierade urvalskriterierna i matrisen aldrig väger exakt lika vad gäller relevans, men

matrisen kan ända agera som ett gott verktyg till att skapa en god översikt över de tillgängliga

valmöjligheterna.

5.1.1 Avståndsjustering

Avståndsjusteringen innefattar hur avståndet mellan objektiv och scintillator (W.D.) skall

kunna justeras mekaniskt för att uppnå en förändring av FoV, i och med att de använda

objektiven har fasta brännvidder. För avståndsjustering genererades tre grundläggande

koncept, vilka illustreras och beskrivs i följande figurer 39, 40 och 41.
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Figur 39: Koncept 1, SSc-justering

Koncept 1 bygger på en princip där W.D. justeras genom förflyttning av såväl kamera som

spegel i ett paket relativt scintillatorn. Förändring sker således enbart av dimensionen

benämnd SSc (spegel-scintillator). Fördelen med konceptet är att spegelns storlek kan hållas

till ett minimum, vilket eventuellt kan visas vara högst relevant beroende på prisklassen för

den typ av spegel som är lämpligast i sammanhanget. Justeringen löses även relativt

användarvänligt i och med att justeringen görs i endast en riktning, utefter en skala.

Nackdelar med konceptet innefattar i huvudsak att det kan visa sig bli en stor konsol som

flyttas i ett stycke, samt att hela konstruktionen bygger mycket på längden.
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Figur 40: Koncept 2, KS-justering

Koncept 2 är på sätt och vis en motsats mot koncept 1, därav att justering fortfarande enbart

sker i en riktning, men nu är det istället enbart kameran som förflyttas relativt spegeln. Det

är alltså måttet benämnt KS som förändras. Denna lösning innebär att mindre massa behöver

förflyttas, och skulle även lämpa sig väl till att anpassa hela konstruktionen till en mer

önskvärd “rektangulär” form eller dylikt. Största nackdelen med konceptet är att det skulle

innebära en väldigt, stor spegel. Möjligtvis så pass stor att såväl kamera och spegel behöver

förskjutas upp i höjdled för att undvika att kameravyn skär ner i “golvytan”.

Figur 41: Koncept 3, SSc+KS-justering
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Koncept 3 kan beskrivas som en sammanslagning av de två föregående koncepten, där alltså

W.D. kan justeras både genom förändring av SSc- och KS-mått. Tanken med konceptet är att

det tillåter full designfrihet vad gäller ytterdimensioner på konstruktionens låda. Om

situationen ställer hårda krav på maxdimension i någon riktning, kan detta kompenseras i

den andra riktningen. Nackdelarna med konceptet innefattar både stora mekaniska krav på

designen då rörelse skall ske i två led, samt att justeringen i sig blir mindre användarvänlig i

och med att det blir två olika skalor att förhålla sig till, och dessa två adderade blir det

“sanna” W.D.

De urvalskriterier som identifierats för jämförande av koncepten är som följer:

- Användarvänlighet. Hur många steg behöver användaren genomföra och hur många

parametrar behövs tas i beaktning?

- Spegelstorlek. Speglar av denna kvalitet är även i sammanhanget relativt dyra, varav

det finns ett väsentligt intresse av att minimera spegelstorleken.

- Konstruktionskomplexitet. Uppskattning kring vilken komplexitet den konstruktion

kommer medföra för att uppfylla rörelsen.

- Justerad massa. Innebär konceptet en förflyttning av extra mycket massa? Ställer

större krav på konstruktion.

- Storlekseffektivisering. Innebär konceptet en avlång/kvadratisk mörkläggningslåda?

På grund av brist av utrymme är det fördelaktigt med en mer kvadratisk form.

I tabell 2 presenteras resultatet av utvärderingarna för respektive koncept med hjälp av

konceptvalsmatrisen. Utifrån utvärderingen ansågs koncept 3, figur 41, vara alltför komplex i

konstruktionen samt ur ett användarperspektiv. Därav bedömdes den, utifrån kriterierna

ovan, att vara något för komplex gentemot de två andra koncepten. Både koncept 1 och 2 var

likvärdiga i den totala bedömningen men där de i många fall presterade varierande bra i de

olika kriterierna. Vidare går det att konstatera att resultatet från matrisen kan anses som

såpass jämnt koncepten emellan, att det ändå finns anledning att överväga samtliga koncept

i samband med valet av koncept för vidare arbete.
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Tabell 2: Konceptvalsmatris över de tre koncepten gällande avståndsjustering

Koncept

Urvalskriterier 1. SSc-justering 2. KS-justering 3. SSc+KS-justering

Användarvänlighet

Spegelstorlek

Konstruktionskomplex.

Justerad massa

Storlekseffektivisering

+

+

-

-

0

+

-

+

0

-

-

0

-

0

+

Summa +
Summa 0
Summa -

2
1
2

2
1
2

1
2
2

Nettoresultat
Rankning

0
1

0
1

-1
2

5.1.2 Justeringsmån

Hur mycket avståndsjustering som krävs är starkt beroende i huvudsak av vilket objektiv som

avses användas, och dessutom vilken projicerad optisk upplösning som önskas fångas på

scintillatorn. Givet ett krav på att kunna fånga hela scintillatorplattan vid max 100 000

fps/alternativt lägre, samt en strävan mot 14,8 lp/mm i optisk upplösning på den projicerade

bildytan, genererades tre huvudsakliga koncept:

- 35 mm f objektiv

- 50 mm f objektiv

- Byte av objektiv, minimering av KSc-mått.

Användning av enbart ett 105 mm f -objektiv eller liknande kunde avfärdas relativt

omgående då KSc-mått för att fånga hela scintillatorn blir orimligt stort för tillämpningen.
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Tabell 3: Beräknat KSc-mått för att fånga hela scintillatorn vid olika fps, och således olika

bildupplösningar för 35 mm f -objektiv

35 mm f 100 000 fps,
570 x 428

50 000 fps,
840 x 606

20 000 fps,
1344 x 984

8 512 fps,
2072 x 1536

KSc-mått [mm] 1091,6 740,7 463 300,3

Tabell 4: Beräknat KSc-mått för att fånga hela scintillatorn vid olika fps, och således olika

bildupplösningar för 50 mm f -objektiv

50 mm f 100 000 fps,
570 x 428

50 000 fps,
840 x 606

20 000 fps,
1344 x 984

8 512 fps,
2072 x 1536

KSc-mått [mm] 1559 1221 661,4 429

En ungefärlig visualisering kring hur avstånden står i förhållande till varandra, och kommer

påverka KSc-mått är visat i figur 42. Varje färg motsvarar ett objektiv med respektive

brännvidd, där den stora konen fångar hela scintillatorn horisontella bredd, det vill säga FoV

= 240 mm, och den lilla konan av samma färg visualiserar uppskattad FoV vid minimalt

fokusavstånd. Fokusavståndens storlek är även de uppskattade generaliseringar och skall inte

misstas som konstant för alla objektiv med en viss brännvidd. Notera även hur ett eventuell

105 mm f -objektiv hade presterat i förhållande till de andra vid de illustrerade avstånden.

Figur 42: Visualisering av koncept 1 och 2 och resulterande KSc-mått. Scintillatorns storlek är

ej skalenlig med KSc-måtten. Förhållandena mellan konerna är däremot detsamma
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För att undersöka koncept 3 krävs en plottning av projicerad Fov och W.D. för olika

bildupplösningar (på grund av ändrad fps), och olika objektiv. Vid hänvisning till ekvation 5

och 6 i teoriavsnitt 2.5 kan det konstateras att båda ekvationerna är beroende av systemets

magnifikationsfaktor m. Den min. önskade magnifikationsfaktorn för en given kamera kan

beräknas med hjälp av ekvation 3, ex. för kamera 2 med pixelstorlek s = 13,5 µm:

ges av ekvation 1:ξ
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒

ξ
𝑆𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟

= ξ
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒

= 1000
2·𝑠

ξ
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒

= 1000
2·13,5 = 37 𝑙𝑝/𝑚𝑚

är givet från produktkravspec. § 2.2:ξ
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡  𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒

ξ
𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡  𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒

= 14, 8 𝑙𝑝/𝑚𝑚

𝑚 =
ξ

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡  𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒

ξ
𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒

= 14,8
37 = 0, 4

I och med att kvoten från både ekv. 5 och 6, FoV respektive W.D., är uttryckta i enheten mm

så kan både beskrivas på en gemensam y-axel, där y( ), där object space förkortas till o.s.ξ
𝑜.𝑠.

Funktionerna kan således beskrivas som följande:

(8)𝐹𝑜𝑉(ξ
𝑜.𝑠.

) =
𝐻 · ξ

𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒

ξ
𝑜.𝑠.

(9)𝑊. 𝐷. (ξ
𝑜.𝑠.

) =
𝑓 · ξ

𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑒

ξ
𝑜.𝑠.

Antalet plottade kurvor avgörs genom en uppskattning av intressanta värden av H kopplade

till fps, och brännvidd f för objektivval. notera att ekv. 7 endast är beroende av fps medan

ekv. 8 endast är beroende av f. Respektive funktion W.D.( ) kommer alltså vara giltig förξ
𝑜.𝑠.

samtliga Fov( ) och vice versa. Se legend i figur 43 för utvalda plottade FoV( ), och deξ
𝑜.𝑠.

ξ
𝑜.𝑠.

fyra röda kurvorna namnsatta i grafytan.
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Figur 43: Illustrering över horisontell FoV [mm] för olika inställningar av fps (se legend),

relativt optisk upplösning [lp/mm]. De röda kurvorna beskriver working distance W.D.ξ
𝑜.𝑠.

[mm] för samma motsvarande upplösning. Se bilaga 2 för ett större exemplar av grafen

Genom att dra ett vertikalt streck vid den önskade upplösningen 14,8 lp/mm eller annat

valfritt , är det enkelt att visualisera motsvarande Fov för olika fps, samt vad sammaξ
𝑜.𝑠.

upplösning kommer motsvara för val av objektiv med tillhörande W.D.
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5.1.3 Intern linjering

För intern linjering genererades tre grundläggande koncept, vilka illustreras och beskrivs i

följande figurer 44, 45 och 46.

Figur 44: Koncept 1, Mekanisk fixering

Koncept 1 bygger på en idé om att hela linjeringen kan uppfyllas genom tillräckligt snäva

toleranser i detaljkonstruktion, på så vis att linjering kan uppnås vid initial montering och inte

kräva någon vidare linjeringen under hela produktens livslängd. Fördelen blir i huvudsak en

väldigt användarvänlig produkt som inte kräver någon som helst verifiering från användaren

om att linjeringen är uppnådd. På samma gång kan denna styrka även översättas till

konceptets största svaghet, nämligen att linjeringen blir förlitad till i blindo. Efter många

timmars användande kan mekaniska ärvärden ofta börja skilja sig från specificerade

börvärden. I forskningsamband och liknande tillämpningar finns även ett stort värde i att

verifiera felkällor och inställningar, varpå det kan vara av intresses att kunna justera linjering.
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Figur 45: Koncept 2, Spegelrotation

Koncept 2 frångår ett av de mekaniska kraven i koncept 1 om att spegeln skall vara fixerad i

45o vinkel och istället tillåter full justerbarhet av denna för att istället manuellt verifiera

vinkeln. Kamera och scintillator förutsätts dock fortfarande vara mekaniskt fixerade till att

vara vinkelräta mot varandra. Principen bakom konceptet är att vinkelrätheten mellan

kamera/scintillator är enklare att uppfylla än spegelns exakta vinkel, och således låts enbart

denna justeras manuellt för att säkerställa full linjering.

Figur 46: Koncept 3, Full justering
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Koncept 3 möjliggör för full justeringsmöjlighet av linjeringen, både vad gäller såväl kameran

som spegelns rotation. Tanken är att konceptet skall tillåta komplett verifiering av samtliga

individuella vinklar och inställningar för att kunna säkerställa att den projicerade vyn når

scintillatorn i en helt rätvinklig riktning. Priset för detta blir dock samtidigt att denna lösning

kräver klart mest arbete av användaren, men samtidigt inte ställer några vidare större krav på

toleranser i samband med montering av komponenter och dylikt. Det bör även noteras att

omjustering av linjeringen endast är relevant i samband med t.ex. byte eller montering av

kamera alternativt byte av spegel. Byte av objektiv kräver enligt teorin inte någon

omlinjering, såvida inte kamerans infästning rubbas.

De urvalskriterier som identifierats för jämförande av koncepten är som följer:

- Användarvänlighet. Hur många steg behöver användaren genomföra och hur många

parametrar behövs tas i beaktning?

- Konstruktionskomplexitet. Uppskattning kring vilken komplexitet den konstruktion

kommer medföra för att uppfylla rörelsen.

- Mekaniska krav. Innefattar konceptet mekaniska krav på exempelvis rätvinkelhet,

specifika vinklar etc. för att uppnå linjering? Dessa dimensioner skall alltså inte kräva

verifiering av användare utan skall vara tillförlitliga från konstruktionen. Varje

identifierat krav kommer innefatta ett givet minustecken.

- Verifieringskrav. Innefattar konstruktionen krav på användaren att verifiera en

specifik dimension, för att uppnå linjering? Varje identifierat krav kommer att

innefatta ett givet minustecken.

- Toleranskrav. Hur påverkar konceptet toleranskrav på konstruktionen och dess

ingående delar?

I tabell 5 presenteras resultatet av utvärderingarna för respektive koncept med hjälp av

konceptvalsmatrisen. Resultatet påvisade att koncept 1 presterade bättre än de två övriga,

dock ändå med ett nettoresultat på -1. Detta skulle kunna tolkas som att de parametrar som

utvärderas både är svåruppfyllda sådana, samt på sätt och viss motverkande för att lyfta fram

varje koncepts egna styrkor. Huvudsakliga styrkor med koncept 1 kan konstateras vara dess

enkelhet i konstruktionen tillsammans med den bästa användarvänligheten, förutsatt att

linjeringens exakthet faktiskt är möjlig att uppnå utan verifiering. Precis som i motsvarande

tabell 2 för avståndsjusteringen så uppvisade matrisen ett jämnt resultat koncepten emellan,

vilket alltså även här innebär att samtliga koncept fortfarande är relevanta i samband med val

av koncept för vidare arbete.
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Tabell 5: Konceptvalsmatris över de tre koncepten gällande intern linjering

Koncept

Urvalskriterier 1. Mekanisk
fixering

2. Spegelroation 3. Full justering

Användarvänlighet

Konstruktionskomplex.

Mekaniska krav

Verifieringskrav

Toleranskrav

+

+

- -

0

-

0

0

-

-

0

-

0

0

- -

+

Summa +
Summa 0
Summa -

2
1
3

0
3
2

1
2
3

Nettoresultat
Rankning

-1
1

-2
2

-2
2

5.2 Val av systemförhållanden
I samband med val av systemförhållanden vägdes resultat från konceptgenereringen och

tillhörande matriser in, insamlad information under arbetets gång, men framförallt

övervägdes och diskuterades samtliga koncept djupgående på intern nivå med andra

involverade medarbetare på företaget. I och med att systemets rörelser är ett av de mest

grundläggande aspekterna för den vidare designen och funktionen ansågs det av yttersta vikt

att säkerställa en bred konsensus och samförstånd till de val som gjordes, och varför de

gjordes. I tabell 6 presenteras en sammanfattning över de koncept som valdes för respektive

kategori. För justeringsmånen presenteras en avvägd maxdimension för W.D.

Tabell 6: Översiktstabell över valda systemförhållanden för respektive kategori

Avståndsjustering Justeringsmån Intern linjering

Valt koncept / värde Koncept 1 Byte av objektiv,
470 mm W.D.

Koncept 3

Rankning i
konceptvalsmatris

1 - 2
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För avståndsjusteringens del övervägdes samtliga koncept relativt långt. I princip skulle

koncept 2 vara fördelaktig på så vis att konstruktionens annars avlånghet kan i många fall

innebära trängsel i samband med applikationer i befintliga rum och system. Den resulterande

spegeln skulle däremot visa sig bli av sådana pass dimensioner att inköpskostnaden för en

sådan spegel av högsta kvalitet för ljusgenomsläpp och ytjämnhet utvägde uppoffringen i att

få en mer “långsmal” uppställning med koncept 1.

Justeringsmån visade sig troligtvis vara det mest svåravvägda beslutet, i och med flertalet

faktorer påverkas av det val som görs. Justeringsmånen är även till stor grad kopplat till valet

av avståndsjustering, där valet av koncept 1 för avståndsjustering innebär en ökad relevans

för att hålla justeringsmånen så pass kort som möjligt. Detta resulterar i att objektiv av längre

brännvidder inte blir relevanta för fångandet av större Fov, utan endast för syfte av väldigt

högupplösta detaljstudier på små värden av FoV. Det maximalt beslutade FoV som skall

kunna fångas beslutades till ca. 300 mm. Detta motsvarar en yta större än den nuvarande

scintillatorn, men täcker även behov för att eventuellt kunna nyttja ännu större scintillatorer.

Vid tillämpningen av 300 mm FoV i upplösningsgrafen figur 43, visade det sig att ett 35 mm

objektiv, med största möjliga sensor på kameran (max 6 382 fps) var enda möjliga

kombinationen för att uppnå önskad FoV, se figur 47 för illustrerat resultat. Byte av objektiv

blir således enbart relevant i samband med en studering av mindre FoV, och bättre

upplösning.
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Figur 47: Resulterande upplösningsgraf för ett val av 300 mm FoV, med resulterande optisk
upplösning om 2,77 lp/mm för en fps på max 6 382, vilket motsvarar maximal sensorstorlek.
Notera att 35 mm objektiv är det enda valet inom det definierade intervallet av W.D. på 0 -

470 mm, samt att fps på 20 000 hade varit omöjligt även för 35 mm objektiv

Systemets prestandagränser vad gäller FoV vid max W.D. om 470 mm kan således beskrivas i

tabell 7. Notera att maximal optisk upplösning uppnås alltid vid min. W.D., vilket är något

som skiljer sig mellan objektiv och tillverkare, och således inte kan uttryckas generellt i form

av systemgränser.
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Tabell 7: Sammanställning över prestandagränser för FoV [mm] vid max W.D. för olika
objektiv

[W.D: 470 mm] 35 mm f 55 mm f 85 mm f

Upplösning [lp/mm] 2.76 4.33 6.69

6 382 fps
(22.44 mm sens.)

301.3 191.8 124.1

20 000 fps
(12.45 mm sens.)

167.2 106.4 68.8

50 000 fps
(7.42 mm sens.)

99.6 63.4 41.0

100 000 fps
(5.26 mm sens.)

70.6 44.9 29.1

200 000 fps
(3.4 mm sens.)

45.7 29.1 18.8

Val av koncept för linjeringen innefattade både diskussioner inom uppföljningsmöten och

mindre laboreringar kring vilken som är den mest lämpliga metoden. För att säkerställa full

verifierbarhet av den faktiska linjeringen fastställdes det att koncept 3 var mest lämplig.

Tanken är då fortfarande att det sker en form av fabriksinställning av linjeringen i samband

med monteringen. Om då kameran av någon anledning skulle behöva bytas ut eller flyttas

kvarstår fortfarande inställningen av spegeln, och rätvinkelheten mellan kamerans

infästningsplatta och scintillatorn. Metodiken vid själva linjering kräver vidare testning, men

den initiala idén om att utnyttja en krysslaser och linjera ett antal riktmärken har i tester visat

sig mycket lovande. Potentiell linjeringsmetodik beskrivs djupare under avsnitt 7.2 och 7.3.

5.3 Scintillatorinfästning
I detta avsnitt kommer de koncept som tagits fram för scintillatorinfästningen att

presenteras. Dessa koncept kommer i slutet av stycket att sammanställas i en

konceptvalsmatris för att underlätta ett konceptval.

I och med att det förekommer produktkrav på borttagning av scintillator utan verktyg,

grundades sig konceptgenereringen för denna detalj till stor grad i lösningar för enkel i- och

urtagning av scintillatorn. Positionen behöver även kunna säkras utan att riskera plattans

förstörelse, då scintillatorn är extremt ömtålig för böjning på grund av dess kristallina yta. I

figur 48 presenteras ett av de tidigt skissade förslagen för en utformning av

scintillatorinfästning där positionen säkras med hjälp av ett fjädrande mothåll. Denna lösning

ställer stora krav på en väl avvägd fjäderkraft för att inte åsamka sprickor på scintillatorn.
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Figur 48: Koncept 1, passiv infästning med fjäderhållare

Efter vidare arbete undersöktes ett koncept innefattande utnyttjandet av en löstagbar

kassett, där kassetten med handkraft avlägsnas från uppställningen, och scintillatorn i sin tur

kan bytas ur kassetten i ett mer hanterbart läge, t.ex. på en bordsyta. Efter fördjupning i

Scandiflashs produktutbud upptäcktes att liknande koncept används för konventionella

röntgenbildplattor som används vid vanlig röntgenbildtagning (Krull et. al. 2016). Detta gav

upphov till en idé att utnyttja samma typ av kassetter för denna lösning, med viss

modifikation av designen. Utnyttjande av befintligt produktutbud kan både bidra till lägre

tillverkningskostnad och kortare ledtider för tillverkningen. I figur 49 visas den ursprungliga

kassetten i dess originalutförande. I praktiken kan det även vara en tydlig fördel i att integrera

en valmöjlighet för utbyte av scintillatorn mot en röntgenbildplatta för att jämföra

bildresultat mellan de två metoderna, men då enbart för en enskild bildtagning i och med att

röntgenbildplattor blir överexponerade vid upprepade röntgenblixtar.
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Figur 49: Kassett för röntgenbildplattor. Vänstervyn visar en öppnad kassett, och högra en
stängd

Kassetterna i fråga har en ram konstruerad av 2 mm ytbehandlad aluminium, och ett lock av

2 mm aluminium, samt en tunn applicerad film av bly. Blyet har till uppgift att dämpa

strålning som studsat i rummet och som för in strålning från andra håll in i kassetten annat än

direkt från röntgenkällan. I denna tillämpning krävs dock en öppning i luckan för att tillåta

ljusutsläpp från scintillatorns yta, och kunna fånga skuggbilden av objektet med kameran. 2

mm aluminium innebär ingen större dämpning av röntgenstrålningens dos, däremot kommer

blyfilmen påverka markant. Dessa aspekter innebär att blyfilmen behöver avlägsnas, samt att

ett rektangulärt hål tas upp i kassettens lucka för att den skall kunna användas i det tänkta

syftet.

5.4 Kamerainfästning
För framtagandet av koncept för kamerainfästningen kan de huvudsakliga frågeställningarna

sammanfattas till huruvida kameran behöver enbart en roterande justeringsmöjlighet, eller

även också en viss axiell rörelsefrihet vinkelrätt mot dess centrumaxel. En frågeställning

förekom dessutom kring huruvida det skall förekomma en kort rörelse till/ifrån spegeln för

att kompensera för längdskillnader hos olika objektiv. Argumenterbart är dock att placera

kameran på ett säkert maxavstånd, och istället förstora spegelytan något för att täcka bildvyn

även för de kortaste av objektiv.

Ett krav som växte fram under arbetet var att kameran skulle kunna demonteras “ovanifrån”,

och inte kräva demontering av flertalet andra komponenter i uppställningen. I och med att
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kamerans egna infästningspunkter är på undersidan löses detta genom att skapa en separat

infästningsplatta för den specifika kameran, som sedan infästs mot resten av basplattan.

Detta ger tillgång till skruvskallar “ovanifrån” och innebär även i praktiken ökade möjligheter

för anpassning mot andra kameror, där individuella kameraplattor kan designas för specifika

kameramodeller. I figur 50 illustreras en skiss över koncept 1, som bygger på två separata

plattor med ovala infästningshål i vardera platta, som tillsammans tillåter en justering i

xy-led.

Figur 50: Koncept 1, två aluminiumplattor med spår för X/Y-justering

Efter genomförda test i samband med experiment 1 & 2 gick det att konstatera att den

roterande justering som krävs endast är så pass liten att det i praktiken är enklast att uppfylla

genom en tilltagning i håldiameter för infästninghålen i kameraplattan. Vad gäller

centreringen av kameran över motsvarande centrumaxel på kameraplattan är tanken att

detta löses genom utnyttjandet av försänkta skruvskallar som fästelement. Genom att

indirekt “lagra” en koniskt skalle i motsvarande försänkta kona uppnås maximal centrering av

hålbilder mellan kameran/infästningsplattan.

I och med att den utvecklade produkten troligtvis kommer vara en kundanpassad produkt

och inte tillverkas i några ansenliga seriestorlekar är det av stort intresse att utforska

möjligheter för inköp av standardkomponenter, i och med att tillverkningskostnader annars
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förväntas överstiga inköpskostnader för små serier. Av den anledningen genererades koncept

2, illustrerad i figur 51, som alltså bygger på en inköpt standardkomponent i form av ett

xy-bord med i sin tur infästningspunkter för en eventuell kameraplatta. Xy-bordet kommer

isåfall i sin tur infästas mot en basplatta.

Figur 51: Koncept 2, Inköpt X/Y-Bord med en fästplatta för infästning av kameran till bordet

5.5 Spegelinfästning
Framtagningen av spegelinfästning byggde i stora drag på samma princip som för

kamerainfästningen, det vill säga koncept både för en helt egenutvecklad lösning, men även

alternativ för användandet av standardkomponenter, och hur dessa sammanbinds med

resten av uppställningen. Det första konceptet presenteras i figur 52, och bygger på ett inköpt

rotationsbord som en standardkomponent och en tillhörande pelarkomponent för placering

av spegel, och även en viss höjdjustering (valbart) av spegelytan.
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Figur 52: Koncept 1, Inköpt rotationsbord för finjustering med manuell höjdjustering

Inspiration för båda koncept togs från komponenter med liknande befintliga

rotationslösningar. I figur 53 illustreras den hållare som utgjorde inspirationen. Dess syfte var

i själva verket att agera som kamerastativ och tillåter både rotation och höjdjustering.

Figur 53: Enkelt kamerastativ som utgjorde inspiration för koncept 1 & 2

Koncept 2 byggde i stora drag på likheter i koncept 1, med skillnaden att rotationen sker
kring en egentillverkad axel med låsfunktion. Se figur 54 för en skiss av koncept 2.
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Figur 54: Koncept 2, Liknande höjdjusteringskoncept som i koncept 1 med rotationsjustering
genom skruv och vingmutter

Viktiga aspekter för detta koncept är att säkerställa att spegelytan hamnar exakt i linje med

rotationsaxeln, och att denna rotationsaxel är placerad så nära den teoretiska punkten för

90o-vinklingen av bildvyn som möjligt. Resultat av en eventuell felplacering blir att bildvyn på

scintillatorn blir något förskjuten i parallell riktning mot dess långsidor.
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6 Konceptval - Funktionsprototyp
I detta avsnitt presenteras enbart konceptval som gjorts för skapandet av en fysisk

“funktionsprototyp” och dess ingående detaljer, som är tänkt att utvärdera de individuella

konceptens funktionalitet både enskilt och som en sammanhängande uppställning. Målet är

att bekräfta uppfyllandet av produktkraven behandlande funktionalitet, för att således

konstatera att rörelser, justeringar och dylikt är görbara. Notera att enskilda komponenter i

en tänkt slutprodukt kan därför komma att bygga på alternativa konceptförslag / derivat av

de nuvarande.

6.1 Kamerainfästning & Spegelinfästning
För funktionsprototypens del beslutades att satsa på egentillverkade lösningar med enklare

designer, men som fortsatt uppfyller samma funktion som tänkta motsvarande för en

slutprodukt. För kamerainfästningen innebär detta en vidareutveckling av koncept 1, med en

separat kameraplatta anpassad efter den specifika kamerans hålbild. Huvudsaklig skillnad

mot det ursprungliga konceptet illustrerat i figur 50 är att plattan ej blir delad, utan istället

designas med en uppsättning ovala hål med extra tilltagen håldiameter och således tillåter

viss rörelse i vinkelrät riktning mot scintillatorn, och viss rotationsfrihet kring skruvelement

för att tillåta linjering i enlighet med linjeringskoncept 3. Se bilaga 4 för en detaljritning på

kameraplattan.

För spegelinfästningen valdes att arbeta vidare med en variant av koncept 2, där de

individeulla justeringarna på komponenten i sig slopades, och istället uppfylls rotationen

genom att vrida på hela komponenten i dess säte på basplattan. Se bilaga 3 för en

sammanställningsritning på spegelinfästningen och tillhörande spegel.

6.2 Profilram & Blyskydd
Själva ramen som sammanbinder uppställningen samt den separata ställningen som utgör

blyskyddet är för avsikt att byggas med hjälp av extruderade aluminiumprofiler som redan är

tillgängliga inom företagets råvarulager. Profilerna är kallade T-slot-profiler (Vention, 2022).

Två typer av profiler användes i arbetet; 40x40 mm samt 40x16 mm (bxh). Se figur 55 för en

illustration av de två profiltypernas tvärsnitt. Ritningar för profilram och blyskydd hittas

under bilaga 6 respektive 7.
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Figur 55: T-slot-aluminiumprofiler. 40x16 mm till vänster och 40x40 mm till höger.

Sammanfogningen av profilerna skedde med hjälp vinkeljärn inköpta som

standardkomponenter. Vinkeljärnen tillåter endast infästning av profiler med parallella

spårriktningar, inte där ena profilens spår går vinkelrätt mot vinkeljärnet. Se figur 56 för

illustration över vinkeljärn och tillbehör.

Figur 56: Vinkeljärn använda för sammanfogning av T-slot-aluminiumprofiler.
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7 Resulterande funktionsprototyp
I kommande avsnitt presenteras den funktionsprototyp som tillverkats med avsikt att

uppfylla så många produktkrav som möjligt. Då uppställningen som tagits fram endast är ett

koncept med syfte att utvärdera huruvida de olika koncepten som genererats uppfyller de

mål som önskas skall den inte ses som en slutprodukt. Det saknas vissa delar som inte ansågs

nödvändiga för att utvärdera uppställningen däribland aktiv kylning för kameran och en

mörkläggningslåda, dessa ska självklart vara med i slutprodukten.

7.1 Detaljkonstruktion
I spåren av konceptgenerering och värdering av dessa valdes det att, utifrån material som

fanns till förfogande, konstruera en slutlig mockup som kunde uppfylla så många produktkrav

som möjligt. Till en början undersöktes hur avståndsjusteringen skulle se ut mellan

scintillator och kamera för denna uppställning. Från konceptgenereringen gick det inte att

urskilja en omedelbar vinnare mellan koncepten, däremot visades att koncept två, justering

av avstånd mellan kamera och spegel, inte skulle vara möjlig att genomföra. Detta berodde

på att den tillgängliga spegeln inte var stor nog att fungera för uppställningen. Slutgiltigen

valdes koncept 1, justering av avstånd mellan spegel och scintillator, då det fanns två

linjärlager tillgängliga att använda vilket skulle underlätta avståndsjustering för just det

konceptet.

Efter fastställning av hur avståndsjustering skulle genomföras undersöktes hur uppställningen

skulle konstrueras i sin helhet. Sedan tidigare var det känt att röntgenröret stod en bit över

marken vilket betydde att uppställningen också behövde komma upp från marken, till

skillnad från de tidigare uppställningarna som tillverkats. Detta uppfylldes genom att

konstruera en bas uppbyggd av liknande aluminiumprofiler som använts för de tidigare

uppställningarna. I figur 57 illustreras hur basen byggts upp med aluminiumprofilerna där

även linjärlagrerna kan ses, samt två lodräta profiler som ska hålla scintillatorn på plats.
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Figur 57: Rendering av basen hos uppställningen med linjärlager

Infästningen av kamera och spegel utformades med tanken att monteras på vagnarna till

linjärlagren. Sedan tidigare experiment var det känt att spegeln behöver kunna rotera samt

att kameran även den skulle kunna skjutas i sidleds med lite rotationsmöjligheter. Dessa

rörelser tillåts för att möjliggöra en korrekt linjering av systemet. I figur 58 återfinns den

lösning som togs fram och som slutligen tillverkades.

Den understa och största plattan är ägnad att placeras på linjärlagrens vagnar samt för att

fästa spegel och kamera. Längst fram på plattan (till vänster i Figur 58) finns en försänkning

som spegelanordningen skall placeras i. Den översta och något mindre plattan är menad att

agera som ett mellanlägg för kameran och den undre plattan. Denna implementerades då

kameran skruvas fast från dess undersida vilket skulle göra någon form av justering mycket

komplicerad. Genom att använda mellanplattan går det att låta justeringen skötas mellan

plattorna och således inte mellan kameran och plattan vilket underlättar processen.
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Figur 58: Sprängvy över den kompletta kamerainfästningen med spegelanordningen

Vid konstruktion av spegelanordningen var utmaningen att återanvända spegeln som fanns

tillhanda. Problemet med den mindre spegeln var att den hade en limmad bygel på dess

baksida vilket försvårade arbetet. Lösningen visade sig vara att använda sig av bygeln då den

hade ett skruvhål som skulle gå att utnyttja samt att bygeln stack ut på både under och

översida av spegeln vilket kunde användas för att säkerställa att spegeln stod rätt.

I figur 59 går det att se hur lösningen såg ut. Den enda tillverkade delen är det nedre

rundstycket. På dennes topp finns en nedsänkt yta med ett gängat hål där bygeln på spegeln

skall placeras. Denna ficka är förskjuten 3 mm från centrum av rundstycket för att

kompensera för tjockleken på spegeln. Genom att göra på det sättet fås axeln för

rotationscentrum exakt på spegelns yta vilket medför att linjeringen mellan kamera och

spegel inte påverkas vid rotation av den. På rundstyckets nedre del finns ett spår som är

menat att användas för att låsa delen till plattan i dess försänkning, se figur 58.
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Figur 59: Två bilder på spegelanordningen, en i sammansatt tillstånd och en i sprängvy

Vid sammanställning av basen och kamerainfästningen samt spegelanordningen erhålls den

väsentliga uppställningen, se figur 60. För att få den slutgiltiga uppställningen behövs

addering av blyskydd. Dessa blyskydd konstruerades av aluminiumprofiler och går även att se

i figuren. Till vänster i figuren återfinns en kassett som skall hålla scintillatorn, enligt koncept

2 för scintillatorinfästningen. Anledningen till varför beslutet togs att satsa på det konceptet

för scintillatorn var för att kassetten dels är konstruerad av 2 mm tjock aluminiumplåt, vilket

kan användas som ett sprängskydd samt att kassetten enkelt kunde föras ner i spåren på

aluminiumprofilerna som användes.

Figur 60: Kompletta uppställningen med alla ingående delar samt en röntgenkälla (uppe till
vänster)
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I figur 61 visualiseras uppställningen utan kassett från röntgenkällans perspektiv. I normal fall

kommer kassetten att skymma spegeln men i detta läge går den att se. Notera att det är

möjligt att se kameran i spegeln reflektion. Det är även möjligt att se att blyskyddet helt

täcker kameran från denna position vilket är fördelaktigt då röntgenstrålningen kommer

härstamma från detta läge.

Figur 61: Uppställningen utan kassett sedd från röntgenkällan
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7.2 Tillverkning av funktionsprototyp
Till följd av att detaljkonstruktionen genomförts var näst på tur att realisera den i

verkligheten. Eftersom detaljkonstruktionen tagits fram med material som fanns tillgängligt

hos Scandiflash samt med tillverkningsmetoder som gick att genomföra kunde

konstruktionen genomföras i sin helhet på plats. Det material som användes var

aluminiumprofiler, 10 mm tjock aluminiumplattor och aluminiumstång med ∅40 mm.

Efter att alla aluminiumprofiler sågats till korrekta längder och plattorna bearbetats till det

önskade skicket monterades helheten ihop. I figur 62 ses uppställningen direkt efter

monteringen och i samband med linjeringsprocessen. Det går även att se hur blyskyddet

konstruerats och hur det är tänk att denna skall uppehålla blytackorna.

Figur 62: Uppställningen då den linjeras initialt efter monteringen med vagnen i sitt kortaste
avstånd (översta bilden) och sitt längsta (nedersta bilden)
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I figur 63 går det att se hur uppställningen såg ut efter den linjerats och kameran monterats

på sin plats. I figuren återfinns även kassetten där det går att se hur ett rektangulärt hål tagits

på sidan mot kameran. I denna sitter, då bilden togs, ett fokuseringpapper som användes för

att säkerställa att kameran har fokus på det plan som scintillatorn kommer ha då den

placeras på samma plats.

Figur 63: Uppställningen med kamera då den fokuseras

Efter att fokus har säkerställts hos kameran kan fokuseringpappret bytas ut mot scintillatorn,

dessutom kan blyskyddet placeras på sin plats. I figur 64 kan man se hur det såg ut då

uppställningen var klar och redo för att ta bilder, notera att platsen där fokuseringpappret

satt i figur 63 numera är helt vitt - detta är scintillatorplattan.

Figur 64: Kompletta uppställningen med scintillatorplattan
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7.3 Linjeringsmetodik
För att erhålla en hög repeterbarhet samt kvalitet mellan bilderna är linjeringen av stor

betydelse. Om kameran linjerar något snett vid kort avstånd mellan spegel och scintillator

kommer felet att fortplanta sig då avståndet ökar. Dessutom kommer planet som kameran är

fokuserad på att inte vara parallellt med scintillatorns yta vilket kommer ge ojämnt fokus

vilket påverkar bildkvaliteten. Av dessa anledningar är det viktigt att utforma en metodik för

linjeringen som är relativt enkel att utföra men som ger ett gott resultat.

Den metod för linjering som har tagits fram bygger på spår som bearbetats i basplattan, se

figur 65. Dessa spår har implementerats för att ge personen som linjerar systemet ett verktyg

för att se till att lasern står rätt. Genom att placera en laser i bakkant på basplattan, till

vänster i figuren, som riktar lasern mot spegeln är det möjligt att linjera in lasern till spåret.

Lasern kommer då att följa det horisontella spåret och sedan reflekteras mot kassetten. Om

detta inte uppnås står spegeln inte korrekt och kommer således inte att reflektera lasern

enligt de 90 grader som önskas.

Figur 65: Top-down view på basplattan där spåren för linjering framgår

För att uppnå 45 graders vinkel på spegeln har på kassetten vid linjeringen placerats en

spegel med syfte att reflektera lasern tillbaka mot spegeln. Vid detta läge kommer det

lodräta spåret i figur 65 att komma till användning. Då spegeln på basplattan riktar lasern

mot kassetten med en egen spegel kommer denna att reflektera tillbaka lasern mot

basplattan, se figur 66. Denna del av lasern som reflekteras tillbaka mot basplattan är avsett

att träffa det lodräta spåret. Träffar den spåret är det bekräftat att spegeln står med 45

graders vinkel mot lasern, om inte krävs en omjustering. Denna linjering av systemet bygger

på att kassettens spegel är helt vinkelrät mot spegeln på basplattans rotationscentrum. Är

den inte det kommer vinkeln hos spegeln inte bli riktiga 45 grader.
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Figur 66: Illustration över hur lasern ska reflektera på kassetten och träffa spåret på

basplattan. Den gröna färgen illustrerar lasern som färdas från spegeln till kassetten och den

blå färgen är den reflekterande lasern från kassetten tillbaka till basplattan

En metod för att undersöka om kassettens spegel är vinkelrät mot spegelns rotationscentrum

på basplattan är att efter systemet linjeras upp enligt metoden som är genomgången justera

avståndet mellan speglarna. Om linjeringen skedde på ett kort avstånd, mellan basplatta och

kassett, ska linjeringen vara densamma även då avståndet ökar. För att göra detta markeras

linjen där lasern träffar kassetten med en markör och vandrar sedan basplattan till det

motsatta avståndet, beroende på vilket avstånd första linjeringen skedde på, se figur 62 för

en enkel illustration. Om kassettens spegel inte står helt vinkelrätt kommer lasern då att

vandra bort från markeringen som gjordes. Om så är fallet går det att konstatera  att

kassetten inte står helt vinkelrätt och spegeln på basplattan har således inte en korrekt

vinkel.
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8 Analys
I följande avsnitt kommer frågeställningarna att analyseras utifrån hur arbetet besvarat dem,

dessutom kommer funktionsprototypen att utvärderas med avseende på produktkraven som

erhållits från arbetet och hur uppställningen i allmänhet fungerat. Om förbättringsområden

identifierats eller om en modul fungerat över förväntan kommer det att förmedlas här.

8.1 Frågeställning 1 - Produktkrav
Från den datainsamling och de experiment som genomförts har produktens ingående

produktkrav kunnat klargöras. Krav med avseende på funktionalitet, prestanda, storlek,

användargränssnitt med mera har identifierats dels genom genomförda experiment samt

genom datainsamlig. Värt att notera är att för en helt nyutvecklad produkt kan det ofta vara

fördelaktigt att initialt definiera en något förenklad produktkravspecifikation, för att inte

hämma designmöjligheter. Den kompletta produktkravspecifikationen presenteras i sin

helhet under bilaga 1.

8.2 Frågeställning 2 - Konceptförslag för slutprodukt
Med utgångspunkt från de först fastställda produktkraven, har en fungerande

funktionsprototyp på en slutprodukt framtagits som genom tester kan bekräftas uppfylla de

specificerade kraven på funktionalitet och prestanda. Konceptutvecklingsfasen och

systemnivå-fasen av hela produktutvecklingsprocessen kan således anses som avklarat, om

inte koncept för mörkläggningslåda inkluderas. Som tidigare nämnt grundar sig detta i

huvudsak att mörkläggningslådan i stort sett avses anpassas som ett skal efter den slutgilitga

profilram som beslutas för.

8.3 Utvärdering av funktionsprototypen med avseende på
produktkraven
Innan någon form av utvärdering kan utföras för funktionsprototypen behövs det tydliggöras

att vissa produktkrav utelämnats då dessa baseras på en slutprodukt. I detta fall har alla

produktkrav involverande en mörkläggningslåda, aktiv kylning och montering i olika

orienteringar inte genomförts/uppfyllts. Eftersom alla tester var tvungna att genomföras i ett

strålskyddsrum var det möjligt att släcka alla lampor i rummet och täcka för ingången för att

erhålla mycket lågt ljusinsläpp. Med tanke på att mörkläggningslådan då inte var nödvändig

för sluttesterna blev således aktiv kylning inte aktuellt att införa. För att utvärdera

produktkraven på ett enkelt sätt kommer utvärderingen att delas upp i de delar som endast

är relevanta för funktionsprototypen, vilka är funktionalitet och prestanda.
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När det gäller funktionalitetskraven kvarstod 7 krav som var nödvändiga att undersöka mot

prototypen, se tabell 8. Den första, 1.1, säger att avståndet mellan kamera och spegel skall gå

att justera. Denna uppfylldes genom implementering av extra hålbilder för

kamerainfästningen vilket tillät 5cm justering, se figur 65. Denna justering gick endast att

göra i ett steg, antingen långt avstånd eller kort, vilket för slutprodukten fördelaktigt kan

göras i flera steg eller helt steglöst. Problemet med steget uppstod då ett för långt objektiv

för det kortare avståndet används men som istället hamnade för långt bort för att bli bra på

det längre avståndet.

Tabell 8: tabell över de funktionalitetkrav och prestandakrav som önskas uppfyllas av

funktionsprototypen

1.1 Produktens avstånd mellan kamera och spegel skall gå att justera för att
kompensera för längdskillnader för olika kameror och objektiv

1.5 Det skall vara möjligt att placera och ta bort scintillatorplatta utan verktyg

1.6 Infästning för scintillatorplatta tillåter en plattjocklek på upp till 5 mm

1.9 Spegeln skall tillåta vinkeljustering mot scintillatorplattan (± 5o)

1.10 Avstånd mellan kamera och scintillator skall tillåta justering för att uppfylla
krav 2.2

1.12 Produkten innehåller funktion för linjering av kameravy mot testobjekt

1.13 Spegeln skall reflektera inkommande ljus i en 90o-vinkel (± 0.5o)

2.2 Produktens integrerade kamera skall tillåta optisk upplösning om minst
14.8 lp/mm (29.4 px/mm), vilket motsvarar en magnifikation på 0.4X

Det andra och tredje kravet, 1.5 och  1.6, handlar om att scintilattorn ska kunna placeras och

tas bort utan verktyg samt att infästningen skall tillåta en plattjocklek på 5 mm. Båda dessa

löstes med användandet av en kassett vilket tillät byte av scintillator på ett enkelt och

intuitivt sätt. Genom att endast ta kassetten ur uppställningen och placera den på ett bord

kunde den öppnas för placering av scintillatorn. När scintillatorn ligger på sin tänkta plats kan

kassetten stängas och placeras tillbaka i uppställningen. Fördelen med kassetten är att den

invändigt har ett tjockt lager skumplast vilket tillåter en plattjocklek på ca 5 mm och ser till

att innehållet hålls på plats även om det är tunt. Tack vare användandet av kassetten insågs

under tillverkningens gång att krav 1.11 löstes. Tidigt i framtagandet av produktkraven var

syftet med att kunna linjera undersökningsobjektet att hitta en metod för att säkerställa att

kameravyn tittade på rätt område av objektet. Det är av stor betydelse eftersom kameravyn

kan bli mycket liten beroende på hur hög upplösning som önskas på bilden. Kassetten löste

problemet genom att, efter fokusering på scintillatorn, lätt lyfta på kassetten och låta
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kameran kolla på undersökningsobjektet. I detta läge går det enkelt att se om kameravyn

fångar rätt område eller om objektet måste flyttas. Med denna metod ges en snabb

återkoppling om hur systemet står i relation till varandra och hindrar användare från att ta

bilder som inte fångar det som önskas.

krav 1.9 och 1.13 säger att spegeln skall gå att rotera ± 5 grader och att spegeln ska reflektera

inkommande ljus i en 90 graders vinkel mot kameran. Då spegelinfästningen som användes i

funktionsprototypen hade full frihet att rotera runt sitt centrum uppfylldes första kravet.

Däremot är det specificerat att den ska kunna röra sig med ± 5 grader vilket beror på att i

slutprodukten ska justeringsupplösningen vara så hög som möjligt och då begränsas

rotationsfriheten. Det andra kravet beror i huvudsak på linjeringen av systemet och mindre

på den faktiska spegelinfästningen. Med den linjeringmetod som användes observerades att

vinkeln var så nära 90 grader som gick att mäta med de riktlinjer som implementerats i

uppställningen. För att öka pålitligheten på linjeringen är ett förslag att implementera

riktpinnar som påvisar att systemet är korrekt linjerat.

Krav 1.10 i tabell 8 säger att avståndet mellan kamera och scintillatorn skall gå att justera för

att uppfylla krav 2.2. Krav 2.2 säger att det ska gå att uppnå en upplösning på minst 14.8

lp/mm eller 29.4 pixlar/mm. Detta innebär att kameran måste komma så pass nära

scintillatorn att den uppnår den upplösningen vilket kommer att vara lite olika avstånd

beroende på objektivet som används. Således var det bevisat att ett linjärlager eller bord

skulle uppfylla kraven. De linjärlager som fanns tillgängliga tillät att monteras var som på

aluminiumprofilerna vilket innebar att de kunde monteras på ett sätt som tillät kamerans

förflyttning så nära scintillatorn som möjligt. Genom den lösningen uppfylldes båda kraven

på ett tillfredsställande sätt även om förbättringsområden fortfarande finns.
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8.4 Allmän utvärdering av funktionsprototypen
Efter undersökning kring huruvida funktionsprototypen uppfyller produktkraven och till följd

av utförda tester är det naturligt att allmäna åsikter och tankar kring uppställningen uppstår.

Dessutom anses det fördelaktigt att analysera de olika funktionerna och utvärdera dessa i

optimeringssyften. De i huvudsakliga områdena som är av intresse för analys är linjeringen av

systemet, avståndjusteringen och systemets förmåga att generera bilder och resultat.

I samband med första monteringen av uppställningen linjerades systemet för första gången,

det var även första gången linjeringsmetodiken fick sättas på prov praktiskt. I allmänhet

fungerade linjeringen bra och erbjöd hög repeterbarhet. Linjeringen gjordes flera gånger för

att säkerställa att metodiken fungerade samt för att se om det fanns en god repeterbarhet.

Däremot insågs under dessa tester att det krävdes en stor försiktighet i samband med

linjeringen, minsta lilla felsteg eller tillstötning förstörde linjeringen. Dessutom insågs snabbt

att metoden för infästning, skruv med brickor, fick spegeln och kameran att flytta på sig om

det drogs åt för hårt på en sida. Detta gick att kringgå genom att vara försiktig och applicera

jämnt tryck på respektive skruvar. En fördel med systemet var dock att det var möjligt att dra

åt skruvarna tillräckligt hårt för att se det som en engångslinjering. Det vill säga att det går att

genomföra en fabriksinställning av linjeringen en gång efter tillverkning och sedan låta det

vara. Lasern som använts var en korslaser med lod som, under linjering, placerades på en

distans för att få upp den lite från basplattan. Detta visade sig lite komplicerat och stor

försiktighet fick tas för att inte råka flytta på den och således vara tvungen att linjera om.

Linjärlagren som använts har varit till stor fördel och har möjliggjort enkel förflyttning av

kamera och spegel. Däremot kunde låsningen av vagnen (kameran, spegel och plattorna)

tagits till mer då den var relativt lätt att flytta även under låsningen. Vid förflyttning av

vagnen utan avsikt kom kameran ur fokus vilket innebar en tvungen omfokusering, vilket blev

till ett onödigt moment. Dessutom var blyskydden ett störande moment då dessa inte

flyttades med vagnen utan var tvungna att manuellt flyttas. Vid byte av objektiv eller önskan

att kolla med kameran på ett mindre område blev därmed förflyttningen av vagnen ett

onödigt krävande jobb.

Generellt möjliggjorde uppställningen ett betydligt lättare arbete för att erhålla bra bilder.

Genom möjligheten att flytta kameran enkelt med hjälp av linjärlagerna och att veta att

systemet är linjerat behöver användaren endast bry sig om fokuset. Vid utvärderingen av

uppställningens resulterande bildtagning togs bilder på ägg som släppts från en höjd av ca

1,8 meter samt en metallkula som släppts ned i en plastskål med små glaskulor. I figur 67 och

68 illustreras fyra iterativa bildrutor från respektive test. Samtliga av dessa bilder hade en

bildkvalitet som var över förväntan och visade på att uppställningen levererade ett klart

tillfredsställande resultat.
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Figur 67: Bildsekvens över ett ägg då det slår i marken, tagen med blixtröntgen

Figur 68: Bildsekvens över en metallkula då den slår ned i en plastskål med glaskulor, tagen
med blixtröntgen
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9 Diskussion
9.1 Diskussion frågeställningar
Det sammanvägda resultatet av arbetet har utmynnat i ett tidigt, förenklat utkast av en

funktionell produkt, som motsvarar och uppfyller de produktkrav med avseende på

funktionalitet och prestanda som tidigare fastställts under arbetsgången. Detta utkast,

benämnt “funktionsprototyp”, kan utgöra ett underlag för vidareutveckling av en faktiskt

slutprodukt där mer fokus kan läggas på individuell komponentdesign och paketering av

systemet till en enhetlig, användarvänlig produkt. I samband med detta kommer även en

kostnadsanalys av ingående komponenter att genomföras. Det teoretiska underlaget som

alstrats i samband med framtagningen av produktkrav kan även det utgöra en mycket god

bas för skapandet av konfigurationer av produkten, för eventuella andra krav på till exempel

önskad max FoV, storlek på scintillator eller begränsningar i yttermått.

Funktionsprototypen bekräftar i stort sett att de separata rörelsekoncept och designkoncept

som valts fungerar även i ett sammanhängande system. På så vis är funktionen bekräftad,

vilket innebär att produktutvecklingen på systemnivå är så gott som genomförd, med viss

reservation för fysiska gränssnitt vid eventuell omdesign av separata komponenter i den

vidare utvecklingen. Klart från i förväg är att det krävs en större grad av integrering för

slutprodukten, till exempel att blyskyddet är integrerat i basplattan på sådant vis att

förflyttning av kameran endast sker i en “aktion”. På liknande vis är det även klart att hela

uppställningen skall integreras i en mörkläggningslåda. I och med att detta dock inte ansågs

kräva några mer omfattande funktionstester, så beslutades det att utesluta denna aspekt från

denna prototyp. I praktiken kommer mörkläggningslådan att helt enkelt anpassas utefter den

beslutade formen på profilramen, och är således inte speciellt relevant på en

systemnivå-utveckling.

En annan aspekt som kan tänkas att utforskas är förbättrandet av användarvänlighet.

Diskussioner har förts under arbetes gång kring eventuell drivning av kameraförflyttningen -

om det skall ske med manuell handkraft, eller med hjälp av elektrisk motordrift. I vilket fall

som helst kan det tänkas rimligt att integrera en form av växeldrift för förflyttningen, genom

till exempel en kulskruv eller kuggstång. I fallet för en motoriserad drift skulle det även vara

högst relevant att undersöka möjliga lösningar med standardkomponenter i form av

translationssteg eller motordrivna linjärlager. Andra förbättringar vad gäller

användarvänlighet kan innefatta linjeringsmetodik, och även fokuseringsmetodik. För

linjeringens del kommer det i alla scenarier krävas en väl avvägd och formulerad

metodbeskrivning i produktmanualen, på sådant vis att metodiken blir lättförståelig och

pedagogisk för gemene man. Processen med linjeringen bör även inte upplevas arbiträr eller

opålitlig vilket kan vara en risk i samband med att antalet justeringsmöjligheter ökar, och de

ingående felmöjligheterna likaså. Av den anledningen är det troligtvis av intresse av se över
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lösningar för att eventuellt utveckla linjeringsmetodiken ytterligare. Flertalet förslag på

alternativa metoder har förekommit under arbetets gång, och det kan även vara intressanta

att undersöka en permanent integrering av en krysslaser i resten av konstruktionen, för att

på så vis skapa en godare övertygelse kring laserns korrekta positionering. För underlättande

av fokusering har det även förekommit ideér om att integrera en separat bildskärm i

kombination med uppställningen för att underlätta en visualisering av fokus i realtid,

samtidigt som fokus justeras på objektivet. Detta är en lösning som testades i samband med

byggandet och funktionstest av prototypen, med mycket goda resultat.

En del av denna undersöknings inspiration härstammar från den tidigare undersökningen

inom samma område som presenterades under avsnitt 2.7. Precis som i det exempletså har

arbetet visat på att principen med bildtagning med höghastighetskamera och blixtröntgen

kan generera bilder av i sammanhanget riktigt god kvalitet. Ur en subjektiv synpunkt skulle

det även kunna påstås att bilderna i samband med denna undersökning har visat på en ännu

godare upplösning och kontrast, och därmed även ett mer pålitligt och värdefullt resultat för

materialstudier och liknande. Anledningen till detta är troligtvis användandet av en kamera

utan fotomultiplikator, samt optimeringen av optisk upplösning tack vare den teoretiska

datainsamlingen. Den principiella uppställningen som presenterades i Becker och Faderl’s

rapport har även visat sig vara tillämpbar i detta arbete för en mer generell tillämpning, då

de båda på en grundläggande nivå bygger på samma ingående huvudkomponenter. Med

avseende på detta skulle det kunna påstås att denna undersökningen bidragit med att till stor

del brygga gapet mellan en teoretisk idé om hur iterativt bildtagning även kan göras med

blixtröntgen, till att faktiskt presentera ett komplett koncept på hur detta kan genomföras

med bekräftat uppnått resultat som motsvarar

9.2 Reflektion av arbetet
En viktig reflektion i slutändan av arbetet är den att avsikten i samband med antagandet av

projektet var att presentera ett utkast av en slutprodukt, med samtliga ingående

komponenter designade och dokumenterade. Detta förutsatte till viss grad existensen av en

någorlunda komplett användarkravspecifikation eller motsvarande som innefattade vissa

gränser för hur produktkraven artade sig. Tidigt i projektet visade det sig dock att idén bakom

produkten fortfarande endast existerande på ett rent konceptuellt, teoretiskt plan. De

systemgränser som fanns var till stor del mycket ungefärliga och även uppskattningar. Detta

förklaras till stor del av att hela produkten i sig saknar befintliga motsvarigheter, i vart fall

kommersiella sådana. De uppställningar som har genomförts har varit starkt

situationsanpassade, och därför svåra att använda som referenser vid skapandet av

produktkrav för en generell uppställning.

I och med startpositionen innefattade början av projektet till stor del en process kring

framtagandet av konkreta produktkrav genom de experiment som genomfördes. Mer tid fick
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således ägnas åt experiment och datainsamling än vad som ursprungligen var uppskattat,

med effekten att omfattningen av detta projekt fick dras vid framtagandet av

funktionsprototypen, och inte ett helt färdig förslag för en slutprodukt. Samtidigt innebar

arbetet med datainsamlingen att det skapades en mycket god förståelse och teoretisk grund

för de parametrar som ingår i systemet, och som har en påverkan på prestandan. Ur ett

längre tidsperspektiv bör detta förutsätta ett mer vattensäkert fortskridande arbete med

designfasen, i och med att det är mindre risk för drastiska ändringar i systemförhållande etc.

Vad gäller den fördefinierade metod som använts i undersökningen har denna visats vara väl

fungerande för den befintliga uppgiften och de hinder/frågetecken som uppstått längs vägen.

I synnerhet har upplägget med uppföljningsmöten istället för strukturerade intervjuer varit

en väldigt framgångsrik metod för att både bibehålla en regelbunden dialog med övriga

involverade medarbetare på företaget, och att inte måla in sig själva i en för tidig uppfattning

kring ett visst intervjusvar och dettas tolkning. Intervjuer må vara en av de rekommenderade

datainsamlingsmetoderna för kvalitativ data från människor, men i och med att det i detta

fall handlar om en helt nyutvecklad produkt, skulle intervjuer snarare kunna få en

hämmande effekt på skapandefriheten och vad som faktisk är relevant data för designen. I

övrigt har experimenten givit ett mycket gott dataunderlag, som förstärkts genom de

analyser som gjorts genom sambandsdiagram och liknande.
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10 Slutsats
10.1 Slutsats frågeställningar
Syftet med undersökningen var att generera produktkrav, och därefter utveckla en

funktionsprototyp för en produkt benämnd röntgendetektor. Som slutsats går det att

konstatera att syftet har uppfyllts genom undersökningens resultat, samt besvarat av de två

frågeställningarna kopplade till syftet. Kvarvarande konceptgenerering av separata

komponenter är för en mörkläggningslåda, som inte har någon inverkan på hela systemets

funktionalitet.

Besvarande av första frågeställningen – fastställandet av de ingående produktkraven,

uppfylldes genom datainsamling i samband med de praktiska experiment beskrivna under

kapitel 4.2 och 4.3, samt kvantitativ datainsamling från relevanta medarbetare med

erfarenhet av implementeringen av blixtröntgen i statisk bildtagning. Denna data insamlades

både i det dagliga arbetet inom verksamheten samt genom återkommande

uppföljningsmöten beskrivna under kapitel 3.2.2. Dataunderlaget skapade förutsättningar för

att produktkraven blev träffsäkra mot syftet, och dessutom att inte överflödiga krav medtogs

som inte var understödda av datainsamlingen.

Besvarande av den andra frågeställningen – konstruktion av en systemuppställning,

genomfördes med hjälp av konceptgenerering för berörda komponenter, samt

konceptgenerering kring uppställningens rörelser på systemnivå under kapitel 5. De olika

koncepten värderas utifrån identifierade parametrar, samt interna diskussioner under

uppföljningsmöten. Genom tillverkning och testning av en funktionsprototyp för

systemuppställningen kunde även relevanta produktkrav gällande funktionalitet och

prestanda att bekräftas som uppfyllda under kapitel 8.3 och 8.4, vilket motsvarar

formuleringen i frågeställningen att systemuppställningen är “fungerande”.

Resultatet av undersökningen har således mynnat ut i ett praktiskt bidrag i form av underlag

för en kommersiell produkt, som fyller en funktion inom ett brett spektrum av tillämpningar

och branscher. Samtidigt har ett akademiskt bidrag skapats i form av underlag för den

sammanlänkning som gjorts mellan en teoretisk idé kring en användning av blixtröntgen för

dynamisk bildtagning, till ett faktiskt fysiskt system som motsvarar det syftet och genererar

resultat av en i sammanhanget god kvalitet.
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10.2 Förslag på fortsatt forskning/arbete
Det fortskridande arbetet för projektet bör vara i första hand konceptgenerering för en

mörkläggningslåda, med lösningar för integration kylfläkt, kablage etc. Sedan bör även

förbättringar av användarvänlighet att utforskas - motor eller manuell styrning,

fokuseringsbildskärm och allmänna användargränssnitt. Efter fastställande av koncept för

dessa kan sedan designfasen av projektets slutprodukt påbörjas fullt ut. Vad gäller vidare

forskning finns fortsatt utrymme att undersöka val av scintillator, för att utforska såväl

emitterad ljusstyrka, brinntid, upplösning och kontrast-nivå för olika typer av scintillatorer.

Den nuvarande använda scintillatorn är optimerad för ljusstyrka och brinntid, i utbyte mot

lägre kontrast. I övrigt finns utrymme att utvärdera fler kameratillverkare, samt olika typer av

objektiv. Valet av dessa kan vara starkt beroende av kundens önskade funktionssyfte, varpå

det kan vara relevant att framta flertalet “konfigurationer” av uppställningen för olika syften.
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Bilagor
Bilaga 1 - Produktkravspecifikation

1. Funktionalitet

1.1 Produktens avstånd mellan kamera och spegel skall gå att justera för att
kompensera för längdskillnader för olika kameror och objektiv

1.2 Produkten skall inneha en mörkläggningslåda där mätbara värden på lux
ska vara mindre än 1 lux

1.3 Mörkläggningslådan skall vara utrustad med minst 1 st inspektionsluckor
för att tillåta åtkomst till dess innehåll.

1.4 Mörkläggningslådan skall gå att öppna för att möjliggöra servicearbeten
samt linjering

1.5 Det skall vara möjligt att placera och ta bort scintillatorplatta utan verktyg

1.6 Infästning för scintillatorplatta tillåter en plattjocklek på upp till 5 mm

1.7 Produkten skall ha aktiv kylning för kontinuerlig drift av kameran i minst 8
hr @ 40 Co, utan att kamera överhettas

1.8 Produkten tillåter horisontell till vertikal orientering (0-90o)

1.9 Spegeln skall tillåta vinkeljustering mot scintillatorplattan (± 5o)

1.10 Avstånd mellan kamera och scintillator skall tillåta justering för att uppfylla
krav 2.2

1.11 Produktens låda skall tillåta rörelse för linjering mot röntgenkällan

1.12 Produkten innehåller funktion för linjering av kameravy mot testobjekt

1.13 Spegeln skall reflektera inkommande ljus i en 45o-vinkel (± 0.5o)

2. Prestanda

2.1 Illuminans inom den stängda mörkläggningslådan får inte överskrida 1 lux

2.2 Produktens integrerade kamera skall tillåta optisk upplösning om minst
14.8 lp/mm (29.4 px/mm), vilket motsvarar en magnifikation på 0.4X

2.3 Kameran kan matas med en spänning om 120-230V, 50/60 Hz



3. Storlek

3.1 Konstruktionen skall rymmas i en låda med dimensionerna (b x l x h) TBD

3.2 Produkten skall rymmas på en EU pall vid frakt

3.3 I demonterat tillstånd får ingen separat komponent överstiga en vikt på
max 15 kg

4. Service- & installationsfunktioner

4.1 Produkten skall kunna repareras och demonteras med konventionella
verktyg

5. Användargränssnitt

5.1 Inspektionsluckor skall ha ett format handgrepp integrerat i designen

5.2 Eventuella justeringsmöjligheter skall vara möjliga med handkraft genom
lämpliga vred

6. Hårdvarugränssnitt

6.1 Produkten skall tillåta åtkomst till kamerans I/O-panel

6.2 Mörkläggningslådan skall vara utrustad med en kanal för genomförande
av kablage till kamera



Bilaga 2 - Upplösningsgraf



Bilaga 3 - Mock-up-ritning



Bilaga 4 - Kamerainfästningsritning



Bilaga 5 - Spegelinfästningsritning



Bilaga 6 - Profilram



Bilaga 7 - Blyskydd


