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Bild 1 – Erik Sundell och den upprättade utrustningen för vinkelbaserad mätning av svetsglas täthetsgrad. Blått: kameran, 
lila: ett mätobjekt, grönt: datorstyrningen körande den utvecklade programvaran ’Angles’, gult: ljuskällan, rött: 
mätobjektsdrivaren. Fotot är taget på 3M Svenska AB i Gagnef, på utvecklingsavdelnings optiklabb. 
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Inledning 
När en svetsare svetsar så uppstår kraftigt ljus som är 

skadligt för ögonen. Som skydd som finns det i sofistikerade 

svetshjälmar något som kallas för ett Auto-Darkening Filter 

(ADF). En ADF reagerar på svetsljus framför hjälmen och 

dämpar kraftigt mängden ljus som släpps igenom. Om 

ljusdämpningen påverkas relativt lite av att man sneglar 

snett igenom ADFen jämfört med rakt igenom den så anses 

ADFen ha bra vinkelegenskaper. Dessa vinkelegenskaper 

kan klassificeras utifrån en standard framtagen inom 

branschen, antingen som klass 1, 2, 3 eller som oacceptabla. 

På 3M Svenska AB i Gagnef utvecklas bland annat 

svetshjälmar av märket Speedglas. Mitt projekt är 

efterfrågat av optikgruppen på företagets forsknings- och 

utvecklingsavdelning, de vill driftsätta en inköpt utrustning 

avsedd att kunna klassificera ADFer. De vill dessutom bli 

ackrediterade (bemyndigade) av den statliga myndigheten 

Swedac att klassificera ADFers vinkelegenskaper med hjälp 

av den inköpta utrustningen.1 

Rapporten är skriven för dem hos 3M som vill förstå 

tekniken och fysiken kring utrustningen eller avser avsluta 

den ofullbordade ackrediteringsprocessen. Rapporten 

innehåller bland annat en relevant kunskapsöversikt, en 

handlingsplan för ackreditering och förslag på hur 

utrustningen kan vidareutvecklas. 

Syfte 
Det primära syftet har varit att driftsätta den inköpta utrustning, avsedd att göra mätningar av ADFers 

vinkelegenskaper, för att ge värdefull återkoppling i utvecklingen av nya ADFer. Det sekundära syftet 

har varit att hjälpa optikgruppen på företaget att bli bemyndigade, eller med andra ord ackrediterade, 

att klassificera ADFer av myndigheten Swedac. 

  

                                                            
1 http://www.swedac.se/ 

Bild 2 – En Speedglas svetshjälm, med en ADF 
som ses i lila på bilden. 

Bild 3 – En Speedglas ADF, frikopplad från 
svetshjälmen, som dämpar en lampas ljus. 
Bilden är ett montage. 

http://www.swedac.se/
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Mål och framsteg 
Målsättningar och delsteg för att må projektets syfte, har reviderats och konkretiserats under 

projektets gång. Nedanstående mål representerar grovt de mål jag strävat att uppnå, ungefärligt 

presenterade i en kronologisk succession. 

Mål Status Målformulering och kommentarer 

1 Klart Att översiktligt förstå och driftsätta den inköpta utrustningen. 

Projektet inleddes med att flera dagar gick åt att till felsökning som till slut gav 
resultat, det visade sig att USB-kontaktdonet på kameran skadats. Jag gjorde en 
kortsiktig reparation av kontakten. 

En översikt av utrustningen finns i Error! Reference source not found.-rubriken (s. 
Error! Bookmark not defined.), och relevanta specifikationsdokument är bifogade 
med rapporten. 

2 Ersatt av 
mål #3 

Att upprätta en rutin för klassificering av ADFers vinkelegenskaper med hjälp av den 
medföljande mjukvaran (EZCom). 

Det blev snabbt uppenbart, att om den medföljande mjukvaran skulle användas, så 
skulle det ta lång tid även för en drillad person att klassificera en ADFs 
vinkelegenskaper. Jag bedömde dessutom att allvarliga misstag under den 
nödvändigtvis långa proceduren sannolikt för ofta skulle inträffa. Jag styrde därför om 
skeppet mot något mer rigoröst. 

3 Klart Att utveckla en mjukvara som är strömlinjeformad för vinkelegenskapsklassificering, 
och automatiserar stora delar av arbetet. 

Jag automatiserade kamerastyrningen, den elektriska drivningen av mätobjekten och 
klassificeringen av vinkelegenskaperna utifrån mätdatat. Läs mer om programmet 
Angles i Appendix A – Angles user guide (s. 24). Tidsinvesteringen i denna utveckling 
blev mycket stor, framförallt på grund av den utdaterade, bristfälliga, obefintliga eller 
vilseledande dokumentationen från kameratillverkaren. 

4 Klart Att förstå och beskriva fysiken och tekniken involverad. 

Se rubriken Bakgrundskunskap (s. 8), samt rubriken Mätutrustningen – en inblick (s. 
13). 

5 Klart Att ’överlämna’ mjukvaran så att den vid behov kan vidareutvecklas inifrån företaget. 

Jag har gjort ett helhjärtat försök att dokumentera källkoden väl. Daniel Gullberg har 
getts en översikt av källkoden och lärt sig publicera nya versioner av programmet. 

6 Klart Att ge några utvecklingsförslag för utrustningen. 

Se rubriken Vidareutveckling – några förslag (s. 20). 

7 Klart Att ge en översikt och stöd i det arbete som kvarstår för ackreditering. Bland annat 
genom att ge ett testprocedurförslag för klassificering av ADFers vinkelegenskaper 
med hjälp av det utvecklade programmet (Angles) samt att ge förslag på olika 
mätosäkerhetsuppskattningar att genomföra. 

Se rubriken Ackreditering – en handlingsplan (s. 17) och dess underrubriker 
Testprocedursförslag (s. 17) och Mätosäkerhetsuppskattningar (s. 18). 
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Mätuppställningens komponenter 
Föremål Benämningar Anteckningar Foto 
Kamera Conometer 

Eldim EZLite-N 
Eldim EZLite-HXS 
Eldim HXS-1011FW 

Kameran är ansluten till driftdatorn via USB och 
strömsatt samt uppstartad via drivenheten 
beskriven nedanför. 
 
Obs: USB-kontaktdonet på undersidan är skadat, 
en isolationsbricka har lossnat och temporärt 
ersatts av skumgummi. 
 
Bifogat: 
[1] Bilaga-1-spec-camera.pdf 
[2] Bilaga-2-viewing-cone-measurement.pdf 

 
 
 

Kamera – drivning Eldim PowerSense Kopplad till datorn via USB (svart kabel) och till 
kameran med medföljande kabel (grå). 

 
 
 

Kamera – sensor Kodak KAF-8300 
 
CCD: Charge Coupled 
Device 

Elektriskt reglerat nedkyld till -10°C med hjälp av 
Peltiereffekten. 
 
Bifogat: 
[3] Bilaga-3-spec-camera-sensor-1.pdf 
[4] Bilaga-4-spec-camera-sensor-2.pdf 

 
 
 

Kamera – filter Fotopiskt filter 
Ya / #1 
Yb / #2 

Fotopiska filter. Fotot är demonstrativt. 
 
“We use a combination of two spectrums to be 
close to the CIE photopic spectrum.” 
”Ya and Yb are on position #1 and #2.”2 

 
 

 
Mätobjekt ADF 

LCC 
 
ADF: Auto-Darkening Filter 
LCC: Liquid Crystal Cell 

Även fristående glaspaket innehållande flytande 
kristallceller kan mätas på om de drivs med LCC-
drivaren. 

 

 

                                                            
2 Citat från email-korrespondens med Eldim som tillverkat kameran. 
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Föremål Benämningar Anteckningar Foto 
Datorstyrning Dell Optiplex 3020 

 
Monitor 
Mus 
Tangentbord 

Datorn och operativsystemet (Windows 7) kan 
troligen ersättas utan problem. 
 
Installerad mjukvara: 
EZCom700 (v7.05.26) med kalibration 
ELDIM USB Drivers 
Angles (v1.0.1.3) 

 
 
 

Styrmjukvara Angles Används för att göra vinkelklassificeringar 
tidseffektivt. Programmet styr bland annat 
kameran och mätobjektsdrivaren. Insamlad data 
analyseras, presenteras och kan bland annat 
exporteras, annoteras, spara och laddas. 
 
Se Appendix A – Angles user guide (s. 24). 

 
 
 

Ljuskälla Integrationssfär 
Labsphere USS-2000C 
Uniform Source Sphere 
Ljuskälla A 

Används för att belysa kameramynningen 
tillräckligt jämnt i samtliga riktningar inom en 
sextigradig ljuskon (trettigradig från 
symmetriaxeln). 
 
Bifogat: 
[5] Bilaga-5-spec-lightsource-sphere.pdf 

 
 
 

Ljuskälla – Drivning 
Ljuskälla – Kalibration 
Ljuskälla – Styrning 

Labsphere LPS-100-0307 
Labsphere LPS-100-0833 
Labsphere MC-1000 
Labsphere SC-6000 
 
LPS: Lamp Power Supply 
MC: Motor Controller 
SC: System Controller 

Eftersom fyra lampor överexponerar 
kamerasensorn under referensmätningar, så har 
LPS #1, #3 och #4 valts att brukas utan #2 som är 
lite speciell. 
LPS: Förser integrationssfärens lampor med 
ström och spänning. 
MC / SC: Ej i aktivt bruk. 
 
Bifogat: 
[6] Bilaga-6-spec-lightsource-calibration.pdf 
[7] Bilaga-7-spec-lightsource-powersupply.pdf 
[8] 
 

 
 
 

Mätobjektsdrivare Red 
ADF drivare 
LCC drivare 

Enheten driver flytande kristallceller elektriskt, 
som antingen är fristående eller inbakade i ett 
glaspaket, som i sin tur eventuellt sitter i en ADF. 
Upp till två olika driftspänningar kan styras av 
enheten via Angles. 
 
Reds chassi, elektronik och mjukvara är utvecklad 
av Ingvar Sundell. Ett kommunikationsprotokoll 
för fjärrstyrning av Red över USB definierade vi 
gemensamt. 

 
 
 

  



 
Bakgrundskunskap 8 Vinkelegenskapsklassificering av svetsglas 

Bakgrundskunskap 
Eftersom detta projekt kretsar kring ljus, mänskoögon, ADFer och diverse mätutrustning, så berättar 

jag i denna sektion relevant bakgrundskunskap för detta. 

Angående ljus 
Ljus är elektromagnetisk strålning, som i sin tur är 

vågrörelser i elektriska och magnetiska fält, vilka beskrivs av 

Maxwells fyra ekvationer. De uppstår bland annat av 

vibrerande elektriska laddningar [9, Kap. 32]. 

Det är relevant att känna till att de elektriska och 

magnetiska fälten är vektorfält, det innebär att varje punkt 

i fältet beskriver en riktning och en storlek, vilket kan 

jämföras med ett skalärfält som bara beskriver en storlek för varje punkt i fältet. Temperaturen på luft 

kan representeras av ett skalärfält, men luftens hastighet behöver representeras av ett vektorfält. 

Frekvens och våglängd 

Ljus kännetecknas ofta av dess frekvens 𝑓 [𝐻𝑧 = 𝑠−1] eller våglängd 𝜆 [𝑛𝑚] (i vakuum). Dessa 

storheter är enkelt relaterade genom ekvationen nedan. 

 𝜆 =
𝑣

𝑓
 (1) 

𝑣 är ljusets utbredningshastighet, som i vakuum är 𝑐 = 299 792 458 [𝑚 ∙ 𝑠−1] och är ungefär 

detsamma i luft. Frekvens innebär antal svängningar per sekund och våglängd innebär hur långt ljuset 

färdas på den till frekvensen associerade periodtiden 𝑇 =
1

𝑓
. Ekvationen beskriver bland annat att 

våglängden minskar om frekvensen ökar och tvärtom. Observera att om ljusets utbredningshastighet 

förändras så anpassas våglängden snarare än frekvensen. 

Spektrumområden 
Av det ljus våra ögon kan uppfatta så har violett ljus högst frekvens och kortast våglängd (380 nm) 

medan rött ljus har lägst frekvens och längst våglängd (780 nm). Ljus inom detta område av 

frekvensspektrumet eller våglängdsspektrumet kallar jag därför för synligt ljus. 

Det ljus med lite högre frekvens än vad vi kan se med ögonen kallas ultraviolett-strålning (UV-strålning) 

medan ljus av lite lägre frekvens än vad vi kan se kallas infraröd-strålning (IR-strålning). Värmestrålning 

eller termisk strålning syftar på den strålning alla föremål avger. Desto varmare ett föremål är, desto 

högfrekventare ljus avger det. Tänk exempelvis på glödande kol, när det svalnar kommer det tillslut 

sluta glöda rött, men det kommer ändå fortsätta avge strålning inom IR-spektrumet ett tag till. För att 

uppleva IR-strålning som värme på huden, kan du blockera ljus från glödande kol genom att placera 

händerna mellan kolen och ditt ansikte, du kommer då snabbt känna en svalkande skugga över 

ansiktet. Men även när kolen slutat glöda synligt rött ljus så kan du fortfarande uppfatta denna 

svalkande skugga från det osynliga ljuset, en värmestrålningsskugga. 

Polarisation 
De elektriska och magnetiska fälten är vektorfält. Elektromagnetiska vågor kan utföra sina oscillationer 

i olika riktningar i dessa vektorfält. Om ljuset exempelvis färdas framåt, så kan en oscillation ske mellan 

vänster och höger, upp och ner, eller i en riktningskombination av dessa dimensioner. Denna riktning, 

som för övrigt alltid är vinkelrät mot ljusets färdriktning, indikerar ljusets polarisation. Allt ljus har 

Bild 4 – Bilden representerar det elektriska och 
magnetiska vektorfältet för punkterna längst 
med x-axeln. En elektromagnetisk våg utbreder 
sig längst med x-axeln. 
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någon form av polarisation. Men vad menar man då med opolariserat ljus? Det innebär att ingen 

specifik polarisation är dominant. 

Ljuset från solen är opolariserat, men om du tittar mot en soluppgång reflekterad genom en vattenyta, 

så kommer ljuset inte längre vara opolariserat, eftersom ljuset av horisontell polarisation reflekterats 

oftare i vattenytan än ljuset av vertikal polarisation, som istället tränger igenom vattenytan oftare. 

Spektral effektfördelning / Standardiserade ljuskällor 
Ljus som exempelvis kommer från solen, innehåller ljus av 

många olika frekvenser, så för att beskriva solens ljus 

behöver vi beskriva hur mycket ljus som finns i samtliga 

frekvenser. Ett sätt att beskriva detta är med hjälp av en 

spektral effektfördelning. Dessa fördelningar anger hur 

mycket effekt per projicerad ytenhet för ljuset har av varje 

våglängd, där effekt innebär energi per tidsenhet och 

projicerad ytenhet kan tänkas som belyst ytenhet med 

kravet att ytan belysts rakt på. En konkretare tolkning av en 

spektral effektfördelning, är att den beskriver hur mycket 

energi per sekund insidan av en sfär, vars area är en 

kvadratmeter, får från varje enskild frekvens eller våglängd, 

av en given ljuskälla i mitten av sfären. 

Observera att ljus med skilda spektrala effektfördelningar 

ändå kan uppfattas som likadana av våra ögon. Ögonens 

ljusreceptorer ger oss nämligen i dagsljus bara tre signaler 

som är associerade med rött grönt och blått synintryck [11]. 

Det ögonen ger oss räcker inte för att särskilja alla spektrala effektfördelningar, och därmed uppfattar 

vi många spektrala effektfördelningar som likadana. 

  

 
Bild 5 – Tre ljuskällors spektrala 
effektfördelning för våglängderna mellan 380 
nm och 780 nm av CIE (International 
Commission on Illumination /  Commission 
Internationale de l'Éclairage). Ljuskälla A 
representerar ett mycket varmt föremåls sken 
(2856 K), Ljuskälla B och C representerar solljus 
på jorden under olika tider på dygnet [10]. 
Ljuskälla A används i utrustningen jag arbetat 
med. 
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Mänsklig ljusuppfattning 

Begrepp och enheter 

Radiometri och fotometri är vetenskapliga fält som angår mätning av elektromagnetisk strålning. Inom 

radiometri mäts energin i ljuset, medan inom fotometri mäts en standardiserad mänsklig upplevelse 

av ljuset. I detta projekt ligger fokus på fotometrin, då mänskans upplevelse av ljusstyrka står i 

centrum. För att särskilja domänerna kan nedanstående redovisning av begrepp [8] och SI-enheter 

relaterade till fotometrin och radiometrin vara av intresse. Enheten lumen beskrivs mer ingående i 

nästa sektion. 

Notera att subscriptet v står för visual och e för energetic, och indikerar en fotometriskt respektive 

radiometriskt storhet. 𝐿𝑣,Ω [𝑐𝑑 ∙ 𝑚−2] syftar exemeplvis på den fotometriska enheten luminans, 

medan 𝐿𝑒,Ω [𝑊 ∙ 𝑠𝑟−1 ∙ 𝑚−2] syftar på den radiometriska enheten radians. 

Lumen och ljusflöde 

Det går inte en skarp gräns mellan vad som är synligt ljus 

och vad som är osynligt ljus. Om vi exempelvis tar ljus av 

våglängden 555nm och sedan gör våglängden längre och 

längre så avtar vår känslighet tills ljuset blir helt osynligt. 

Flera experiment har gjorts för att jämföra hur mycket ljus 

som krävs av olika våglängd för att ge en viss upplevd 

ljusstyrka, eller låt oss säga ett visst ljusflöde, som vi anger 

med enheten lumen eller lm. Experimentdata från sådana 

empiriska experiment kan resultera i en spektral 

känslighetsfunktion. Funktionerna beskriver hur mycket 

strålningsflöde (radiometri), under en viss omständighet då 

funktionerna anses giltiga, som krävs av en viss våglängd för 

att ge en viss mängd ljusflöde (fotometri). Dessa funktioner 

relaterar därmed ljusets energi (radiometri) till mänskliga 

ögons upplevelse av ljusets ljusstyrka (fotometri). 

Med en spektral känslighetsfunktion kan vi exempelvis 

summera ljusflödet från en spektral effektfördelning som 

beskriver något ljus. Ljus med samma summerade ljusflöde 

kommer upplevas lika ljusstarkt [13]. Ett linjärt ökat 

ljusflöde ger dock inte upphov till en linjärt ökad upplevelse 

av ljusstyrkan, sambandet är mer likt en logaritmisk ökning. En dubbling av ljusflödet upplevs ungefär 

som en ökning av den upplevda ljusstyrkan som 1.5 gånger större [12].  

Stavar och tappar 

Människans uppfattning av ljus bygger våra  ögons fyra typer av ljusreceptorer. Under mörka 

(skotopiska) ljusförhållanden anpassar sig ögat för att använda stavarna, en av de fyra typerna av 

ljusreceptorer. Under ljusa ljusförhållanden (fotopiska) så anpassar sig ögat däremot för att använda 

tapparna som är ljusreceptorer som finns i tre varianter [14]. En utmaning inom fotometrin är att ta 

Fotometri Radiometri 

Begrepp Bet. SI-enhet Begrepp Bet. SI-enhet 

Ljusflöde 𝛷𝑣,Ω  [𝑙𝑚] (lumen) Strålningsflöde 𝛷𝑒,Ω  [𝑊] (Watt) 

Ljusstyrka 𝐼𝑣,Ω  [𝑙𝑚 ∙ 𝑠𝑟−1 = 𝑐𝑑] (candela) Strålningsstyrka 𝐼𝑒,Ω  [𝑊 ∙ 𝑠𝑟−1]  
Illuminans 𝐸𝑣  [𝑙𝑚 ∙ 𝑚−2 = 𝑙𝑥] (lux) Irradians 𝐸𝑒   [𝑊 ∙ 𝑚−2]  
Luminans 𝐿𝑣,Ω  [𝑐𝑑 ∙ 𝑚−2]  Radians 𝐿𝑒,Ω  [𝑊 ∙ 𝑠𝑟−1 ∙ 𝑚−2]  

 
Bild 6 – Två spektrala känslighetsfunktioner 
som beskriver ljusflöde per strålningsflöde från 
ljus av olika våglängd, som anses giltiga under 
tillräckligt mörka, respektive tillräckligt ljusa 
förhållanden, då stavar respektive tappar 
primärt används av ögonen [12].  
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hänsyn till ljusförhållandena som mänskoögon anpassat sig 

till. För skotopiska respektive fotopiska omständigheter 

behövs en skotopisk respektive fotopisk spektral 

känslighetsfunktion användas. 

De spektrala känslighetsfunktionerna måste särskiljas 

ytterligare. Man behöver nämligen även ta hänsyn till hur 

mycket av ögats näthinna som används när de spektrala 

känslighetsfunktionerna experimentellt uppmäts, och detta 

går hand i hand med hur mycket av synfältet 

experimentdeltagarna använder sig av när de gör 

bedömningarna. Det uppstår skillnader eftersom den 

relativa koncentrationen av de olika ljusreceptorerna skiljer 

sig bland annat mellan näthinnans centrala region och yttre 

regioner. 

För en bättre helhetsbild, låt mig lägga till följande lite kort 

angående stavar och tappar. Stavarna är mycket 

ljuskänsligare än tapparna, och stavarna är känsligast för 

grönt ljus. Tapparna kallas ofta för långa, mellan eller korta. 

De kallas även alternativt för röda, gröna eller blåa. Detta 

hör ihop med vilka färger är relativt duktiga på att upptäcka 

och dessa färgers relativa våglängd. När tapparna används, 

som alla är känsliga för olika områden av det synliga 

spektrumet, så möjliggörs en färguppfattning. När vi 

däremot bara använder en typ av ljusreceptor såsom när 

det är mycket mörkt, kan vi inte särskilja på färger längre. 

Tristimulusvärden och reflektans 

Under dagtiden då tapparnas tre olika varianter är aktiva, 

ger ögat upphov till tre separata signaler för varje synvinkel, 

så kallade tristimulusvärden. Om du tittar direkt in i ljuskällor med olika spektrala effektfördelningar, 

kommer de ändå upplevas som identiska av dina ögon om de ger upphov till samma tristimulusvärden. 

Tristimulusvärden kan översättas till andra format eller så kallade färgrum. LMS-färgrummet 

representerar de tre tapparnas stimulus. XYZ-färgrummet är exempelvis konstruerat så att något 

intressant skall kunna utläsas från de enskilda värdena. Y-värdet representerar exempelvis ljuseffekten 

[16].  

Även om två olika ljuskällor upplevs som vita vid direkt 

anblick, så kan de eventuellt särskiljas när vi beskådar 

belysta föremål som reflekterar deras ljus. Reflektionerna 

kan nämligen framhäva vissa våglängder framför andra, och 

på så sätt avslöja detaljer om ljuskällans spektrala 

effektfördelning som avslöjar tidigare obemärkta skillnader 

mellan ljuskällorna. 

 
Bild 7 – När spektrala känslighetsfunktioner 
definieras experimentellt så påverkas 
resultatet av hur stor del av ytan som 
stimuleras på näthinnan, och det avgörs av hur 
stort synfält som används under experimentet 
[15], [16]. 

 
Bild 8 – Graferna i mitten, �̅�2°/1931(𝜆) och 

�̅�10°/1951(𝜆), representerar två spektrala 

relativa känslighetsfunktioner anpassade 
definierad av CIE 1931 och 1964 [15]. 

 
Bild 9 – Skillnader mellan till synes vitt ljus kan 
framträda när ljusets filtreras, exempelvis 

genom en reflektion [17]. 
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Angående mätobjekten 

ADFer och LCCer 
En ADF (Auto-Darkening Filter) är ett praktiskt ögonskydd 

välanvänt av svetsare, och blir därmed ibland omnämnt 

som AWF (Automatic Welding Filter).  Svetsare utsätts av 

för enormt kraftigt ljus, både synligt och osynligt, det är 

skadligt för ögonen. En ADF kan skydda en svetsares ögon, 

de reagerar automatiskt på starkt ljus och dämpar det både 

aktivt och passivt. 

ADFen på bilden till höger känner av det omgivande ljusets 

styrka med hjälp av sina tre ljussensorer, som syns som små 

hål på framsidan. Då sensorerna detekterar stark ljus så 

försöker ADFen dämpa det inkommande ljuset genom att 

förändra elektriska spänningar som ligger över flytande 

kristallceller (LCC, Liquid Crystal Cell) som i sin tur är 

inbakade i ADFens glaspaket. Den avsedda konsekvensen av 

spänningsförändringarna är att ljusets polarisation ska 

påverkas i LCCerna och därefter dämpas kraftigare än 

annars av ett polariserande filter som också ingår i 

glaspaketet. 

För att mer ingående förstå hur LCCer och polarisationsfilter 

fungerar hänvisar jag till Kristina Magnussons välgjorda bok 

Ljus och LCD-teknik [18].  

IR-, UV- och polariserande- filter 
IR-filter och UV-filter har som uppgift att filtrera bort IR-ljus och UV-ljus som ändå inte är synligt av 

mänskliga ögon för att undvika att de skadas. Jag har hört att den lila nyansen, som jag kommit att 

associera med ADFer med, kommer sig av IR-filtret. Polariserande filter är avsedda att huvudsakligen 

släppa igenom ljus med en viss polarisationsriktning. 

Transmittans och täthetsgrad 
En ADF har ofta olika fördefinierade mörka lägen. De skiljer sig i hur mörka de är, eller med andra ord 

i hur mycket ljus som släpps igenom. Dessa lägens mörkhet beskrivs inom branschen med begreppet 

täthetsgrad (shade number) [19]. Täthetsgraden 𝑁Ω beskrivs med hjälp av luminanstransmittansen 

(luminous transmittance) 𝑇v,Ω, som i sin tur bestäms av kamerans uppmätta luminans [𝑐𝑑 ∙ 𝑚−2] under 

en referensmätning (𝐿𝑣,Ω
𝑖 ) och under en mätning av ett faktiskt mätobjekt (𝐿𝑣,Ω

𝑡 ). 

Indexet 𝛺 är avsett att indikera att storheten är beroende av vinkeln, exempelvis om ljuset infaller rakt 

mot ADFen eller snett från vänster. Subindexen t och i syftar på transmitted och incoming, subindexet 

v syftar på visual för att indikera en fotometrisk storhet. 

Luminanstransmittansen beskrivs mer grundläggande nedan, då det hjälper mig indikera rollen av 

kamerans fotopiska filter. Dessa filter är skapade som en kombination av mänskoögons- och 

 
Bild 10 – En ADF sedd utifrån. 

 
Bild 11 – Två LCCer och ett polariserande filter 
emellan sammansatta till ett glaspaket. Två av 
fyra kontakter för att påverka cellerna 
elektriskt syns på bilden. 

 𝑁Ω =
7

3
(− log10 𝑇v,Ω) +1 (2) 

 𝑇v,Ω =
𝐿𝑣,Ω

𝑡

𝐿𝑣,Ω
𝑖

 (3) 
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kamerasensorns spektrala känsligheter. Tack vare dem så behövs inte upprepade mätningar för ljusets 

alla våglängder göras. Filtren gör att vi nedan kan arbeta med de två vänstra leden och slippa behandla 

detaljerna i det högra ledet. 

𝑇e,Ω(𝜆) representerar den våglängdsberoende energitransmittansen av strålning genom mätobjektet. 

𝑆𝐴(𝜆) representerar den spektrala effektfördelningen av en CIE ljuskälla typ A. �̅�2°/1931(𝜆) eller 

synonymt 𝑉(𝜆) är en spektral känslighetsfunktion definierad av CIE 1931 baserat på ett fotopiskt 

anpassat öga upplevelse i ett 2° synfält [20, St. 4.1]. Observera att luminanstransmittansen och därmed 

även täthetsgraden är beroende på ljuskällan och valet av spektral känslighetsfunktion. Det jag 

presenterat ovan överensstämmer med en branschstandard för vinkelbaserad täthetsgradsmätning 

[20, St. 4.1]. 

Mätutrustningen – en inblick 

Goniometern 
Optiklabbet hade tidigare en goniometerbaserad utrustning för vinkelbaserad täthetsgradsmätning.  

[21] 

Under en vinkelegenskapsmätning, gjord enligt en blivande standard i branschen, mäts luminansen för 

169 vinklar [20]. Den goniometerbaserad mätutrustning behöver både rotera mätobjektet och göra en 

luminansmätning motsvarande många gånger. Även om varje individuell luminansmätning med 

goniometerutrustningens fotometer gick snabbt, så ackumulerades tiden vilket gjorde att utrustningen 

upplevdes långsam. Tyvärr så blev denna gamla mätutrustning nyligen obrukbar.3 

                                                            
3 Driftdatorn för denna utrustning havererade precis innan jag hann jämföra data från den nya utrustningen med 
den gamla tyvärr. Driftdatorn var unik då den hade gamla ISA-kort installerade med drivenheter för goniometern. 
Datorn med dess Windows 95 operativsystem gick inte längre att starta upp på grund av hårddisken behövde 
konfigureras i BIOS innan användning, men konfigurationen glömdes ständigt bort på grund av ett batteri tagit 
slut. Att ersätta batteriet involverade att ersätta en fastlödd komponent på moderkortet, det var i alla fall 
bedömningen jag, Ingvar Sundell och Daniel Nyberg samlades kring då jag på plats. 

 𝑇v,Ω =
𝐿𝑣,Ω

𝑡

𝐿𝑣,Ω
𝑖

=
∫ 𝑇e,Ω(𝜆) ∙ 𝑆𝐴(𝜆) ∙ �̅�2°/1931(𝜆) ∙ 𝑑𝜆

780

380

∫ 𝑆𝐴(𝜆) ∙ �̅�2°/1931(𝜆) ∙ 𝑑𝜆
780

380

 (4) 

”A goniometer is an instrument that either measures an angle or allows an 

object to be rotated to a precise angular position. The term goniometry is 

derived from two Greek words, gōnia, meaning angle, and metron, meaning 

measure.” 
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Conometern 
Kameran i den nya utrustningen på optiklabbet kan mäta 

ljuset i en ljuskon, jag kallar den därför en conometer. Varje 

exponering kameran gör fångar en bild som representerar 

vinklar av infallande ljus inom en ljuskon på 120° (60° från 

symmetrilinjen) som passerat en liten diskformad yta (2mm 

diameter) liggande 4.5mm ovanför kameramynningen. 

[22] 

I denna sektion beskriver jag conometern i optiklabbet. Alla 

påståenden kommer från en relaterad produktbroschyr om 

inget annat sägs [2]. Bilderna i texten är tagna från 

broschyren men har blivit redigerade av mig för att få 

enhetliga beteckningar och bättre skärpa. 

Fourieroptik 
Conometern bygger på fourieroptik som beskrivs av citatet 

nedan, Bild 12 och Bild 13. 

[2] 

Mätytor och arbetsavstånd 
Beskrivningen i citatet ovan behöver kompletteras. Eldims 

conometer tittar nämligen på ljus som passerar små 

mätytor, som skiljer sig lite för varje mätvinkel. Den beter 

sig precis som en goniometer med den enda skillnaden att 

ytan inte växer med mätobjektets avstånd från kameran. 

Mätytan för rakt infallande ljus ser är en cirkulär disk med en diameter på 2mm. Mätytan för de andra 

mätvinklarna blir utdragna i en dimension, precis såsom för en goniometerbaserad mätutrustning 

demonstrerad i Bild 14. 

 

Bild 12 – Fourieroptik samlar parallellt ljus från 
en mätyta till en punkt i ett fourierplan. Varje 
punkt i planet motsvarar en ljusriktning. 

 

Bild 13 – Fourieroptik. Vanligtvis används tre 
till fem linser för att samla ljuset i ett 
fourierplan. DUT (Device Under Test) 
representerar mätobjektet, som på bilden är 
mycket större än mätytan. 

 

Bild 14 – Den effektiva mätytan växer i en 
dimension då infallsvinkeln ökar, 𝑆(𝜃) = 𝑆0/
𝑐𝑜𝑠(𝜃), inte bara för den gamla goniometern 
utan även för Eldims conometer med så kallad 
’cosine compensation’ patenterad teknik. 

”[…] a device for measuring accurately 

bodies of a conical shape, and I have applied 

to it the name conometer.” 

”A Fourier optic is simply a lens (or a 

collection of lenses) that collects the light 

emitted by a small surface and refocus rays 

of light on a plane -called the Fourier plane- 

at a position that depends on their incidence 

and azimuth angles.” 
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Om mätobjektets avstånd till conometern inte är på det 

optimala arbetsavståndet (OWD, Optimal Working 

Distance), så separeras även mätytornas centrumpunkter. 

Detta demonstreras i Bild 15. 

Ljusförluster 
Det sker mer ljusförluster i optiken, speciellt då ljuset skiner 

in med en stor infallsvinkel. Det är min förståelse över att 

detta kompenseras av i efterhand av Eldims mjukvara, men 

på grund av bristande dokumentation är jag inte övertygad. 

Utöver denna efterkompensation så försöker de bemöta 

ljusbortfall genom så kallad cosine compensation. 

Cosine compensation 
Eldim har patenterat tekniken demonstrerad i Bild 16, som 

bland annat gör att mätytan endimensionellt växer med 

infallsvinkeln, 𝑆(𝜃) = 𝑆0/cos(𝜃). Cosine compensation är 

Eldims namn detta. Tekniken innebär att de samlar in mer 

ljus och att de skulle kunna styra över 𝑆0, diametern på 

mätytan för rakt infallande ljus, genom ’field iris’ i Bild 16. 

Jag har dock inte observerat möjligheten att styra över 𝑆0 

via Eldims mjukvara (EZCom) eller via dess API (Application 

programming interface) som Angles  använder sig av. Om 

detta ändå visar sig möjligt, skulle troligen 

referensmätningar kunna göras med starkare ljus från 

ljuskällan utan att kamerasensorn blir överexponerad, vilket 

exempelvis varit orsaken till att enbart tre istället för fyra 

lampor använts. 

Kamerasensorn 
Kamerans sensor är en så kallad CCD-sensor. Relevanta 

egenskaper, möjligheter, begränsningar, vanliga felkällor 

och korrektioner för CCD-sensorer beskrivs nedan. 

[23] 

 
Bild 15 – Ett för kameran optimalt 
arbetsavstånd (OWD) gör att alla olika vinklars 
mätytor överlappar istället för separeras. 

 
Bild 16 – ’Cosine compensation’ syftar på 
optiken mellan de två fourierplanen. Den 
effektiva mätytan växer med infallsvinkeln 
proportionellt mot inversen av 𝑐𝑜𝑠(𝜃). 

”A charge-coupled device (CCD) is a device 

for the movement of electrical charge, 

usually from within the device to an area 

where the charge can be manipulated, for 

example conversion into a digital value. This 

is achieved by "shifting" the signals between 

stages within the device one at a time. CCDs 

move charge between capacitive bins in the 

device, with the shift allowing for the 

transfer of charge between bins.” 
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Kvanteffektivitet 

Kamerasensorns ljuskänslighet, dess kvanteffektivitet, är uppmätt av Eldim. De fotopiska filtren är 

skapade med hänsyn till sensorns kvanteffektivitet och CIEs spektrala känslighetsfunktion �̅�2°/1951(𝜆). 

[24] 

Datakorrigeringar 

Kameran är inställd till att göra en ’bias measurements’ 

direkt efter varje exponering. Denna mätning görs med 

samma exponeringsinställningar men blockerar allt ljus från 

kameramynningen, vilket påtagligt ökar tiden använd för 

varje mätning. Jag utgår ifrån att resultatet används för att 

kompensera för så kallade bias- och dark current-fel. 

[25] 

[25] 

Dark current-fel reduceras även genom att sensorn kyls ner. Nedkylningen i conometern görs elektriskt 

med hjälp av den så kallade Peltiereffekten. Conometern reglerar även kylningen så att 

sensortemperaturen stabilt ligger nära -10 °C. 

Observera att en så kallad flat field-korrigering även skulle kunna göras för att kompensera för damm 

i optiken eller variationer i pixelkänslighet på sensorn [25], [26]. Detta tror jag dock inte speciellt 

relevant för en täthetsgradsmätning eftersom man då tittar på en kvot av två databilder, variationerna 

borde slås ut, i alla fall om samma pixelgruppersingsstorlek har använts. 

Binning / Pixelgruppering 

En CCD-sensor har brunnar eller bins där laddning lagras och fylls på av ljus-stimuli, 

laddningsbrunnarna är sensorns pixlar och laddningen i dem är dess mätdata. Laddningen i en brunn 

kan avläsas individuellt, men kan även grupperas före avläsning, detta kallas binning på engelska och 

 

 

 

 
Bild 17 – ’Bias’ och ’Flat field’ korrigering. 
Överst syns rådata från en CCD-sensor och 
nederst syns samma data korrigerad med hjälp 
av en ’bias’-mätning sedd näst överst och en 
’flat field’-mätning sedd näst nederst [25].  

”[...] the percentage of photons hitting the device's photoreactive surface that 

produce charge carriers. It is measured in electrons per photon or amps per 

watt.” 

“The bias is caused by a constant voltage 

applied to the CCD detector; ideally it should 

appear as a constant value added to the 

image. In practice, it looks more like [se Bild 

17].” 

”Even when left in the most complete 

darkness, CCDs will accumulate electrons 

that will eventually be counted a "light" 

when the image is read. This is a 

temperature effect: electrons can be kicked 

out of place by the heat from the CCD itself; 

this is the dark current.” 
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jag benämner det för pixelgruppering [25], [26]. Conometerns CCD-sensor har stöd för binning, den 

kan instrueras att kombinera kvadrater av pixlar, där den största tillåtna kvadraten är en 10x10 

kvadrat. Sidlängden på kvadraten benämner Eldim i sin mjukvara som sampling step eller som binning 

value, jag väljer att kalla denna sidlängd för sensorns pixelgrupperingsgrad eller bara grupperingsgrad. 

Med en ökad grupperingsgrad så sjunker upplösningen på 

sensorn. Men det finns många argument för att använda 

pixelgruppering. Framförallt på grund av att slumpmässiga 

störningar blir mindre i relation till den icke-slumpmässiga 

signalen. Detta kan man förstå om du exempelvis varje 

sekund slumpmässigt hoppar en meter åt höger eller 

vänster. Efter en sekund rört dig en meter ifrån 

startpunkten. Men efter hundra sekunder har du i snitt bara 

förflyttat dig tio meter ifrån startpunkten. 

Det finns även en störning som introduceras varje gång en 

pixel avläses (read noise), denna störning går inte att 

undvika med exempelvis en lägre sensortemperatur. Men 

med pixelgruppering så reduceras även denna störning i förhållande till signalen genom att färre 

läsoperationer behöver genomföras. 

Standarddokument – en översikt 
För att ackreditera optiklabbets förmåga att göra vinkelegenskapsklassifikationer, måste de möta 

kriterier som definierats av olika standarder inom branschen. I denna sektion sammanfattar jag kort 

det jag känner till om innehållet i dessa standarddokument. 

ISO/WD 18526-2 
ISO/WD 18526-2 är en blivande standard, WD står för working draft. 

Sektion 4.1 av ISO/WD 18526-2 beskriver hur luminanstransmittansen kan beräknas utifrån mätdata 

om ljus på våglängdsnivå. Med Eldims conometer går det dock att göra en luminansmätning med hjälp 

av filter som tillsammans med kamerasensorn kan anses representera ett mänskligt öga. Kriterier på 

utförandet av sådana brebandsmätningar beskrivs i sektion 4.2. Dessa mätmetoder hänvisas senare i 

sektion 13.1.6 som beskriver hur ett vinkelegenskapstest skall genomföras. Resultatet av en sådan 

mätning kan sedan användas för vinkelegenskapsklassificering utifrån kriterierna i sektion 4.6.5. 

EN 379:2003+A1:2009 (E) 
Detta är en äldre standard som i alla fall delvis är tänkt att ersättas av ovanstående. I sektion 4.3.7 och 

5.5 av detta dokument beskrivs hur vinkelegenskapsklassifikationer skall göras. 

Ackreditering – en handlingsplan 
Innan Swedac kan kallas in för att överväga ackreditera optiklabbet och anställda på förmågan att 

genomföra klassifikationer av vinkelegenskaper, så behövs en testprocedur dokumenteras. 

Dokumentationen ska bland annat innehålla mätosäkerhetsuppskattningar. I denna sektion föreslår 

jag en testprocedur och ger förslag till hur mätosäkerhet av olika slag kan uppskattas. 

Testprocedursförslag 
Nedanstående rubriker beskriver kronologiskt en procedur för test och klassificeringen av en ADFs 

vinkelegenskaper. 

 
Bild 18 – ’Shot noise’, ’Poisson noise’ eller 
’photon noise’ syftar på kornigheten som kan 
uppstå om en sensorpixel inte får tillräckligt 
med ljus för att bilda ett stabilt medelvärde 
[27]. Binning reducerar detta fenomen. 
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1 – Utrustningsförberedelse 
1. Starta driftdatorn, mätobjektsdrivaren, kamerans nätaggregat, Angles och kameran via Angles. 

2. Ta bort mynningslocket för lampan och kameran. 

3. Slå på lamporna #1, #3 och #4. 

4. Vänta minst 30 sekunder så att lamporna värmts upp. 

2 – Testförberedelse i Angles 
1. Ange vinkeluppsättningen döpt till ISO18526 i Angles. 

2. Ange ifall mätobjektsdrivningen ska ske manuellt eller via Angles.  

3. För samtliga täthetsgradslägen av ADFen i Angles… 

a. Ange en uppskattad eller uppmätt täthetsgrad för centrumpunkten. 

b. Ifall mätobjektsdrivning inte är manuell, ange även en eller två spänningar. 

3 – Testgenomförande 
1. Genomför en referensmätningen från Angles. 

2. Positionera mätobjektet mellan kameran och ljuskällan. 

3. Genomför resterande mätningar från Angles. 

4. Kontrollera att ingen varningssymbol dykt upp under Note kolumnen för mätningarna. 

5. Avläs klassificeringen i detaljfältet (Show details -> Class -> All -> Net). 

4 – Dokumentering 
1. Ange vem som gör mätningen, en titel, och eventuell kommentar under File info i Angles. 

2. Arkivera mätdatat genom att spara .angles-filen. 

5 – Utrustningsåterställning 
1. Stäng av Angles, kamerans nätaggregat och driftdatorn. 

2. Sätt tillbaka mynningslocket för lampan och kameran. 

Mätosäkerhetsuppskattningar 
I denna sektion ger jag en grov översikt av mina tankar angående mätosäkerhetsuppskattningar. 

I den blivande standarden ISO 18526-2, beskrivs det under 13.1.10 att mätosäkerheter skall uppskattas 

och rapporteras för ovanstående testprocedur. För att göras detta behövs mätosäkerheterna 

upptäckas och undersökas. För detta är både teori och empiri betydelsefullt. 

Mycket av den information angående conometern som skulle vara relevant för att teoretiskt uppskatta 

mätosäkerheter har dock varit svår att få tag på. En del information har även varit problematisk, 

exempelvis har olika värden angivits i olika specifikationsdokument som inte specificerat vilken 

produktversion de gäller för. Tyvärr besvarade Eldim aldrig mina mail angående detta. Med detta i 

åtanke kan det vara värt att hantera conometern som en svart låda, det vill säga som något okänt vars 

mätdata utvärderas empiriskt. 

Ljuskällans stabilitet 
Ljuskällan blir synligt stadigt starkare under de inledande sekunderna efter slagit på lamporna, men 

hur lång tid krävs innan ljuskällan stabiliserats? I de bifogade specifikationerna för lampornas 

nätaggregat står det att de ”ramp up in only 20 seconds”. Med en tilltagen marginal borde det därmed 

vara okej att göra en referensmätning 30 sekunder efter lamporna slagits på. Det kan vara värt att 

bekräfta att ljuskällans stabilitet inte introducerar märkbara mätfel med hjälp av följande procedur. 

1. Ge lamporna gott om tid att värma upp. 

2. Se till att ljusförhållandena i rummet inte förändras framöver. 
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3. Gör tre referensmätningar och anteckna deras min/mid/max värden i Angles. 

4. Stäng av lamporna och låt dem komma i rumstemperatur igen. 

5. Slå på lamporna och gör en ny referensmätning efter 30 sekunder. 

6. Utvärdera ifall de sista min/mid/max värdena avvek ifrån de tidigare tre. 

Repeterbarhet 
Hur förändras mätvärden om en mätning repeteras med samma mätningsinställningar? Hur påverkas 

detta av mätobjektets olika täthetsgradslägen?  

Mätobjektsplacering 
Just nu görs mätningar på en mätyta vars diameter är 2mm för ljus med normal infallsvinkel. Vad 

händer om mätobjektet förflyttas? 

Sidledsförflyttning 

Vad händer om mätobjektet förflyttas i sidled, vinkelrätt mot conometerns optiska axel? Hur stora blir 

variationerna? Jag föreslår att tre mätningar görs och jämförs, där mätobjektet placeras lite olika 

mellan varje gång, exempelvis som på hörnen av en liksidig triangel med sidlängden 5mm. De kan 

exempelvis jämföras genom min/mid/max värdena i Angles. 

Djupledsförflyttning 

Vad händer om mätobjektet förflyttas i höjdled, längst med conometerns optiska axel? Hur stora blir 

variationerna? Jag föreslår att ett antal mätningar görs och jämförs, där mätobjektet placerats på lite 

olika djup. De kan exempelvis jämföras genom min/mid/max värdena i Angles. 

Mätobjektsstemperatur 
Hur påverkas mätvärden av mätobjektets temperatur? Jag har märkt att ljuskällan värmer upp 

mätobjektet mycket påtagligt. Jag föreslår att ett antal mätningar görs och jämförs. Börja med att 

placera dit ett mätobjekt och gör en mätning snabbt innan dess temperatur höjts, jämför därefter med 

en mätning efter några minuter då glaspaketets temperatur stabiliserats på en högre temperatur av 

belysningen. 

Övrigt ackrediteringsarbete 

Tillverkning av en mätprovshållare 
Just nu läggs mätprovet direkt mot kamerahuset. En hållare kapabel till att positionera LCCer och 

ADFer samt att ansluta dem till mätobjektsdrivenheten skulle vara positivt. 
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Vidareutveckling – några förslag 

Mjukvaruunderhåll 
EZCom är namnet på programvaran av Eldim som behövs för att Angles ska kunna styra kameran. Jag 

avråder ifrån att uppdatera EZCom lättvindigt. Även om de korrigerar fel utan att introducera nya, kan 

det innebära att något slutar fungera eller förändrar utrustningens beteende utan varning. 

Om en uppdatering av EZComs programversion ändå anses värd risken, så behövs en mycket liten fix 

göras på Angles. Daniel Gullberg är introducerad till denna problematik som involverar att behöva 

uppdatera en COM-referens till den nya versionen av EZComs API. 

Att uppdatera Angles i sig däremot mycket oproblematiskt, det finns till och med infrastruktur för det. 

Uppdateringar av Angles sker automatiskt på alla datorer som har installerat Angles via nätverket. Vill 

du tvinga denna uppdatering att ske efter en uppdatering publicerats behöver du starta Angles, vänta 

lite, och starta om Angles. 

Notera även att det enda som gör driftdatorn unik är att Angles, EZCom (med kalibrationsfiler), samt 

USB-drivrutiner för kameran är installerad på den. Denna programvara har jag testat på Windows 7 

och Windows 10 utan märkt något problem. Jag tror även att Angles kommer fungera på framtida 

operativsystem av Windows. 

Angående mätdata 

2° medelvärdesbildning 
När jag programmerade Angles till att interagera med kameran så behövde jag gissa mycket då 

dokumentationen var obefintlig, mycket bristfällig, eller i vissa fall rakt av vilseledande. En vilseledande 

situation som jag rett ut först i efterhand angår en efterbearbetning av mätdata. Nu när jag tror mig 

veta vad de faktiskt menade, så behövs ett ställningstagande göras. 

I Angles källkod (Camera.cs) finns en kodrad som specificerar en inställning i kameran som kan 

specificeras på sex olika sätt, listade nedan. 

 style.DataProcessing = ichDataProcessing.dp2DegreesObserver; Inst. 1 

 style.DataProcessing = ichDataProcessing.dpCustomLowPassFiltering; Inst. 2 

 style.DataProcessing = ichDataProcessing.dpCustomMedianFiltering; Inst. 3 

 style.DataProcessing = ichDataProcessing.dpLowPassFiltering; Inst. 4 

 style.DataProcessing = ichDataProcessing.dpMedianFiltering; Inst. 5 

 style.DataProcessing = ichDataProcessing.dpNone; Inst. 6 

Det vilseledande är inställningsalternativet 2DegreesObserver som används av nuvarande version av 

Angles (v.1.0.1.3). Inställningsalternativet borde egentligen hetat 2DegreesAveraging, jag har inte fått 

bekräftelse på detta av Eldim, men jag tror det eftersom… 

 Mätdatat blir diffuserat i ungefär motsvarande storleksordning med inställningen aktiv. 

 Eldim beskriver under rubriken Data Analysis & Application möjligheten att använda sig av: 

Low pass filter, Median filter och 2° averaging [2, s. 8]. 

 Bara de fotopiska filtren torde kunna avgöra vilken typ av observatör som appliceras. 

När kamerasensorns pixelgrupperingar blir mycket svagt stimulerade har jag märkt att mätdatan blir 

påtagligt kornigare utan detta inställningsalternativ. Det är min förståelse att svetsglasen inte bör 

uppvisa denna typ av mikrovariationer. Därmed tolkar jag kornigheten som ’shot noise’ som jag 



 
Vidareutveckling – några förslag 21 Vinkelegenskapsklassificering av svetsglas 

beskrev med Bild 18 (s. 17). Det känns därmed rimligt att göra någon form av medelvärdesbildning 

med angränsande pixelgrupperingar om den försämrade upplösningen kan accepteras, för att 

reducera slumpmässigt lokala variationer. 

Lägg märke till att denna typ av medelvärdesbildning alltid görs då pixelgruppering (binning) används. 

Detta inställningsalternativ ger också upphov till en medelvärdesbildning, men den görs av en 

odokumenterad mjukvarualgoritm istället för av kamerasensorns elektronik. 

Upplösningsnormalisering 
Varje pixel på sensorn representerar en viss vinkel. Då binning innebär att flera sensorpixlars värden 

kombineras, så sjunker med nödvändighet dataupplösningen. Frågan jag ställer mig, och härmed 

lämnar över, är om det önskvärt att normalisera mätdatan. Det kan göras genom att i efterhand skapa 

medelvärden, så att alla datapunkter för alla mätningar alltid representerar 10x10 pixlar och därmed 

en viss vinkelupplösning oavsett binninginställning (pixelgrupperingsstorlek) för den individuella 

mätningen? 

En problematik med att göra denna typ av vinkelupplösningsnormalisering är att exempelvis 7x7 

grupperat data inte enkelt kan byggas ihop till en 10x10 motsvarighet. Hade jag implementerat denna 

normalisering, så hade jag nog förändrat algoritmen som bestämmer pixelgrupperingsstorleken utifrån 

den uppskattade täthetsgraden till att bara använda grupperingsstorlekar på 1, 2, 5 och 10, då 10 kan 

delas med dessa tal. Denna algoritm finns i källkodsfilen Camera.cs inom metoden MakeMeasurement. 

Exponeringstidsinställningar 

Varning för dålig täthetsgradsuppskattning 

Angles efterfrågar en uppskattad täthetsgrad på mätobjektet innan den genomför en kameramätning. 

Denna uppskattning influerar algoritmen som bestämmer kamerasensorns pixelgrupperingsstorlek 

som påverkar exponeringen. Om denna uppskattning är dålig, och grupperingsstorleken blir mycket 

dåligt uppskattad, så kan sensorn bli överexponerad alternativt så kan Eldims 

exponeringstidsautomatisering göra en extrem kompensation och föreslå flera minuters 

exponeringstid.  

Jag har ett förslag på hur man kan göra om man vill att varje mätning ska bli oberoende av den initiala 

gissningen. Man programmerar Angles till att använda insamlat mätdata och jämföra med 

täthetsgradsgissningen, om de hade gett upphov till olika pixelgrupperingsstorlekar av Angles algoritm 

så kan man exempelvis göra om mätningen eller ge en varning. 

Fördelar kommande av detta är exempelvis högre repeterbarhet och ett snävare intervall av olika 

exponeringstider vilket säkerligen påverkar mätosäkerhetsuppskattningarna. 

Angående användargränssnittet 

Larissadiagram 
Just nu exporterar Larissa data till ett Excel spreadsheet med hjälp av Copy to clipboard 

funktionaliteten för att presentera vad jag nu döper till Larissadiagram. Ett Larissadiagram reducerar 

azimuthvinklarna för alla olika infallsvinklar till ett min/max-värden. Att presentera sådana diagram 

direkt i Angles är fullt möjligt. 

Övriga förslag 

Automatiskt angivna täthetsgradsspänningar 
Alla ADFer är lite unika. Varje täthetsgradsinställning på ADFen har individuella spänningar associerade 

med sig. Från Angles kan man styra dessa spänningar via den elektriska LCC-drivningsapparaten jag 
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kallar Red. Dessa spänningar anges just nu manuellt, men eftersom de mäts upp på en angränsande 

dator på optiklabbet är det fullt möjligt för Angles att lyssna efter uppmätta spänningar och vara redo 

för dem. 

Styrning av ljuskällan 
Det är min förståelse att nätaggregaten för lamporna kan fjärrstyras, detta öppnar eventuellt upp 

någon relevant möjlighet. Smådetaljer som att slå av och på dem från Angles eller automatiskt slå på 

dem vid behov och annars skona användarens öron från deras höga fläktljud. Angles kunde även 

kontrollera att de varit igång tillräckligt länge innan en mätning påbörjas. 

Sammanfattning 
Denna rapport är skriven för optikgruppen på 3M Svenska ABs forsknings- och utvecklingsavdelning i 

Gagnef. Rapporten beskriver den driftsatta tekniken för vinkelegenskapsklassificeringar av ADFer samt 

den berörda fysiken. Rapporten avser att underlätta det ofullständiga arbetet av att ackreditera 

optikgruppens förmåga att genomföra dessa klassifikationer. 

Rapporten inleds med att beskriva fysiken relaterad till mätning av mänsklig ljusupplevelse. Därefter 

presenteras bland annat tekniken kring en speciell kamera vars sensor är placerat i ett fourierplan, och 

därmed med varje pixel mäter ljus av olika infallsvinklar. Rapporten avslutas med konkreta förslag 

angående en klassifikationsprocedur och mätosäkerhetsuppskattningar, samt några tankar kring 

potentiell vidareutveckling. 
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Appendix A – Angles user guide 

Introduction 
This application was developed by me, Erik Sundell, to be used in conjunction with a 

camera developed by Eldim. Without Angles, the time investment and the complexity 

to make a single ADF classification skyrockets. Some of the benefits of Angles are… 

 Determines suitable camera exposure settings. 

 Queues measurements. 

 Controls ADF/LCC voltages. 

 Classifies measurements. 

 Allows for easy and sophisticated viewing and annotation of data files, on multiple computers. 

 Allows easy export of processed data to spreadsheet application. 

 

A screenshot of Angles. 

Installation 
First locate installation files and run setup.exe. The installation files are at the time of writing are made 

available through the network drive K (K:\Avd\FoU\Program\Vinkelmätare\Angles\). The program 

will automatically update itself if a future update is published, assuming the computer still has access 

to the installation directory. 

To enable Angles on the camera controlling computer to communicate with the camera, additional 

software must also be installed. 

 Install the EZCom software of a specific version, which at the time of writing is 7.05.26. 

 Install the related calibration files according to the EZCom installation manual. 

 
Angles icon. 
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 Install the USB Drivers for the camera and the camera power supply unit. 

Angles can communicate with Red without any additional software. Red is my name for Ingvar Sundell’s 

ADF/LCC electrical driver encapsulated in a red box. 

General 

Data files 
Files with the extension .angles can be read and written by Angles. All comments and 

measurement set data is preserved if saved to an .angles file. I suggest these files are 

saved at a location accessible to all employees working with the camera, and that 

Angles home directory setting is set to that location. 

Tooltips 
Utilizing tooltips is a quick way to learn. Simply hoover your mouse over what you are 

interested in and a tooltip might pop up, it will describe the topic further. 

Draggable files / Autostartable files 
You can drag an .angles file and drop it on the Angles window to load it. You can also 

load a file by double clicking on it, just as you can with a Microsoft Word document. 

State dependent buttons 
Buttons are automatically greyed out and disabled if their function for some reason is unavailable or 

disallowed. 

Persisted settings 
Several details are saved in between sessions of using Angles. For example, the window height/width, 

the choice of hiding or showing the results details section and the log section and plot display settings. 

Control section 

File subsection 

Home directory 

The home directory is the place where Angles will look for a .angles template file, as well as the location 

where you originate from when browsing in order to open or save a file. A good choice would be to 

set the home directory to at a hard drive location shared by coworkers. 

Templates 

One might want design default settings for new measurement files, this is the purpose of a .angles 

template file. If you have a template.angles file in the home directory, that file with be used as a 

template for new files. You can use the Save As Template button to do this. 

Camera subsection 
Note that the temperature of the camera must be less than -8 °C before measurements are allowed. 

The temperature is electrically regulated by Eldim’s software to stay very close to -10 °C. 

Electrics subsection 
Measurements on ADFs and LCCs can be made in electrically controlled from Angles through Red, 

Ingvar Sundell’s ADF/LCC electrical driver encapsulated in a red box. To do this, connect Red with an 

USB cable. The simple setup requires you to select a COM-port, but this is done automatically if only 

one port is available. If multiple ports are available, a trial and error approach with the Connect button 

is recommended until the correct COM-port is found. 

 
Data icon. 

 
A Tooltip. 
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Angles subsection 

Plot mode / Plot limits / Plot colors 

The plot mode determines what the grey 

shades indicate. In Absolute limits mode, 

you can for example specify that 

deviations of one shade number below 

and above the central shade number 

value should be represented as white 

and black respectively. You can also use 

the Relative all mode that takes the 

biggest negative and positive deviation 

from the central value from all 

measurements that has been made and 

sets those as the limits. The final mode is the Relative to single mode that determines the limits similar 

to the previous mode but only looks at the currently selected measurement. 

The coloring of data points indicates classifications lower than Class I. If you are not interested in 

visualizing the measurement classification, as seen by the coloring in the images above, you could 

uncheck the check boxes for coloring of the areas and/or edges. 

Log section 
The log section contains basic details of events with timestamps. It is possible to show and hide the log 

section using the Hide/Show log button from within the Control section. 

 
The hideable log. 

 
All of these images depict the same data. Left: plot mode ‘A’ with limits 
-1 and 1, middle: plot mode ‘Ra’, right: plot mode ‘Rs’. Note that ‘Ra’ 
enables you to efficiently compare different measurements to each 
other while ‘Rs’ enables to you clearly discern differences within a 
single measurement. 
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Measurements section 
This is where you review your made measurements and 

setup future measurements. I refer to each line of the list 

in the measurements section as a measurement, and a 

list of measurements as a measurements set. 

The first column with checkboxes and the label X is used 

to indicate scheduled measurements. The next column 

labeled Type is a read only column indicating the type of 

measurement. The first measurement is always a light 

reference measurement while the others represents 

measuring something that dims the light source. 

The third column’s label Sh # refers to Shade number. 

This value is asked for to help the camera identify good 

exposure settings, more specifically the CCD sensor 

sampling step or binning value, as well as the initial guess 

of an exposure time. Estimating this value very poorly can 

result in far from optimal exposure settings that can lead 

to measurement inaccuracies and unnecessary long 

measurement times. 

The fourth and fifth column is used to indicate what 

voltages are to be set on the ADF/LCC that is to be 

measured on, assuming one uses a non-manual Electrics 

mode as chosen further down. 

The sixth column State indicates if the measurement is planned, completed or in progress. The seventh 

column indicates if for example an error has occurred during the measurement. Errors that can occur 

are for example that the camera sensor was overexposed with light, or that the ADF/LCC was short 

circuited during measurement. 

A lot of data is available from the 

camera, but often only a few 

measurement points are of interest. The 

row labeled Angles contains a combo 

box allowing you to choose from various 

predefined sets of angular measurement 

points. 

The section labeled Electrics allows you 

to choose if you want to control the 

measurement samples LCCs electrically, 

either with one or two different voltages 

or not at all. No allowed voltage 

configuration is harmful to the LCCs. 

In the lower section you have a subsection called File info. This is where you write notes about the 

measurement set. Consider writing down who authored the measurement, a title and a comment to 

allow yourself to recall what the measurement data was about and allow others to understand what 

the data was about. 

 
The measurements’ section.  

 

 
Predefined sets of angular measurement points. Top row: ISO18562, 
Rotation32, Rotation36. Bottom row: Grid50, Grid25, Grid05. 
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Results section 

The plot 
The plot represents the data gathered from one 

measurement. The data is visualized mainly as shades 

of grey. The shades represent the relative amount of 

light experienced by a human looking through the 

measurement sample in various angles. The shading is 

always determined relatively to the central 

measurement value and with a grey scale determined 

by the plot mode described on page 26. So for 

example, from the shading in the plot on the right, we 

can conclude that looking upwards to the left will be 

brighter than looking straight ahead. 

Each black dot represents actual data, and the areas 

around them, determined by nearest-neighbor 

interpolation, simply represent that measurement 

spot’s data. To see the data from a specific 

measurement spot, hoover the mouse over it. 

The data points on or within the inner and outer purple 

circle have an incidence angle less than or equal to 15° 

respectively 30°. These regions are of special interest 

since different quality criterions are set for them. 

Coloring, from yellow to red, of a measurement spot’s 

area indicates a lower quality classification. 

Details subsection 
This section can be hidden from a button within the 

control section. It is seen below the plots in the images 

to the right. It contains… 

 the classification of the measurement sample 

and the selected measurement. 

 absolute and relative to center min/mid/max 

data values of the selected measurement. 

 information about the selected 

measurement’s camera exposures. 

If an error has occurred during the 

selected measurement, additional 

information about the error will be 

displayed in this region no matter if 

the details section is hidden or not. 

Currently, various electrics errors 

and sensor overexposures are 

identified. 

 
The results section consists of the plot, data details, a 
comment field and additional measurement control. 

 
The results section as seen while displaying data from 
a reference measurement. 

 
An error 
indication with 
tooltip info. 
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Results control subsection 
The reset all and reset selected buttons resets measurement data. The Copy to clipboard button copies 

all the gathered data to the clipboard in a way that is easily pasted to a spreadsheet application such 

as Excel or Google Spreadsheets. 

Known bugs 
 Although very rarely, the plot can graphically glitch. Work around it by resizing the window 

slightly. 

About the development 
I learned that in order to communicate with the camera, I needed to run code from a Windows 

environment since the camera API was in ActiveX/DCOM. With that restriction I ended up choosing to 

utilize C# and .NET Framework 4.6.1 along with Visual Studio .NET 2015 as my IDE. The graphical 

interface was designed using XAML and WPF. XAML is a generic way to describe user interfaces with 

XML like code, and WPF is predefined classes accessible from XAML, such as the <Button />. 

 
I used Visual Studio to design a graphical user interface (GUI) both visually and using XAML, as seen in the bottom left area. 
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A view of Visual Studio while editing C# code. 
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Appendix B – A reusable code component 
Angles needed to electrically control the measurement samples in order to automate the 

measurement process further. For example, while using Angles one might queue up several 

measurements on the same ADF or LCC, but in between the measurements one probably wants drive 

the ADF or LCC with another voltage. In order to control this from Angles, I discussed possible solutions 

to electrically drive the measurement samples with Ingvar Sundell. Ingvar had already developed a 

device to electrically drive various measurement samples, but had not yet allowed his device, which I 

will refer to as Red, to be remote controlled. Together we developed a communication protocol for 

Red to be remote controlled. This code used in Angles to remote control Red, has been separated out 

from the Angles project in order to become and reusable component for future C# or .NET projects. 

Using Electrics.dll 
Simply add a reference to Electrics.dll and get started by interpreting this example. 

using Angles; 
namespace MMM { 
    class ElectricsDemo { 
        Electrics _electrics; 
 
        public ElectricsDemo() { 
            _electrics = new Electrics(); 
            _electrics.SetupSerialPort("COM1"); 
 
            // Registering interest in an event using C# lambda expressions 
            _electrics.NotificationReceived += (sender, cmd) => { 
                // C# 6.0 string interpolation: $"My name is {name}" 
                System.Console.WriteLine($"Notification received: '{cmd.TxData}'"); 
            }; 
        } 
 
        public void LetUsRemoteControlRedRightNow() { 
            // Sets the first voltage to 3000mV 
            _electrics.SendSetVoltages(3000); 
        } 
    } 
} 

 

 
Visual Studio IntelliSense is displaying descriptive documentation of the reusable code in Electrics.dll. 

 


