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Sammanfattning 
Inom Machine Vision är det av stor vikt att kameran har möjlighet att 
detektera de detaljer som eftersöks. Aliasing är ett problem inom all  
digital fotografering och beror på att kamerans upplösning är för låg i 
förhållande till de detaljer den försöker fånga. Det här arbetet analyserar 
kamerans begränsningar och orsaken till dessa. En enkel kamerarigg som 
används till försök inom Machine Vision konstrueras om från grunden 
för bättre kontroll och upplösning och en ny styrning skapas till denna 
efter beställarens specifikationer. Ett testmönster för ISO 12233:2000  
fotograferas därefter i denna rigg. Resultatet analyseras och jämförs mot 
Nyquists samplingsteorem med avseende på digital fotografering.  
Resultatet visar hur kamerans konstruktion och sätt att registrera färger 
genom ett filter framför bildsensorn och algoritmer för att beräkna färgen 
för varje enskild bildpunkt höjer sampelstorleken med en faktor 3 jämfört 
med det ursprungliga teoremet om dubbla samplingsfrekvensen. 

Nyckelord: Nyquists teorem, Samplingsdensitet, Sampelstorlek, Bayer-
filter, Aliasing, Moaré.  



Bildanalys inom Machine Vision - Nyquists 
samplingsteorem vid digital fotografering 
Mattias Lindström 

 Abstract 
2017-08-17 

 

iv 

Abstract 
Within Machine Vision, it is very important that the camera can detect the 
details requested. Aliasing is a problem in all digital photography, and is 
because the camera's resolution is too low relative to the details it tries to 
capture. This work analyzes the camera's limitations and the cause of 
these. A simple camera rig used for Machine Vision tests is re-designed 
for better control and resolution, and a new control-system is created to 
this according to the client's specifications. A test pattern for ISO 12233: 
2000 is then photographed in this rig. The result is analyzed and com-
pared to Nyquist sampling theorem regarding digital photography. The 
result shows how the camera's design and way of registering colors 
through a filter in front of the image sensor and algorithms to calculate 
the color for each individual pixel increases the sample size by a factor of 
3 compared with the original theorem with double sampling frequency. 

Keywords: Nyquist’s theory, Sample density, Sample size, Bayerfilter, 
Aliasing, Moiré.  
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Terminologi och förkortningar  
CCD Charge-Coupled Device, bildsensorn i en digitalkamera 

Sensel Ljuskänslig sensor, sammanslagning av ”sens” från 
”sensor” och ”el” från ”element” 

Pixel Bildpunkt, sammanslagning av ”pix” från ”picture” och 
”el” från ”element” 

PLA Polylaktid eller polymjölksyra. En biologiskt nedbrytbar 
polyester.   
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1 Inledning 
Machine Vision är en teknik för beröringsfri mätning med hjälp av 
kameror som kan detektera objekt och avvikelser. Exempel på 
tillämpningar kan vara att identifiera registreringsskyltar vid en vägtull 
[1], hitta defekta produkter på ett transportband [2] eller förutse 
underhåll på till exempel en järnvägsräls [3].  
 
Två viktiga egenskaper i alla visuella system är ljuskänslighet och 
upplösning [4]. Dessa egenskaper påverkar kamerans möjlighet att 
hantera olika ljusförhållanden och detaljrikedom. Dålig ljuskänslighet 
resulterar i mörka eller brusiga bilder och låg upplösning kan göra det 
svårt att upptäcka små detaljer och/eller ge upphov till aliasing och 
moaré-effekter. 
 
Det finns ett antal viktiga aspekter att ta i beaktning när man väljer 
utrustning för Machine Vision. Dessa innefattar bland annat kameratyp, 
inspektionsarea, kamerans upplösning, val av lins, belysning, gränssnitt 
och mjukvara. [5] Även det inspekterade objektets egenskaper är av 
betydelse. 
 
Utmaningen inom Machine Vision är i första hand att med en kamera 
kunna detektera det man är ute efter. Kan kameran inte registrera det 
objekt eller den defekt man eftersöker, på grund av till exempel för dålig 
detaljrikedom eller felaktig belysning, är det omöjligt att analysera bilden 
och ta en åtgärd beroende på vad man vill göra med informationen. 
Sprickor i gods eller liknande kan vara synliga i ett visst ljus men inte i ett 
annat, defekter i lackerade ytor lika så. 
 

1.1 Problemformulering 
Den utrustning som kunden använder sig av i dag är väldigt enkel i sin 
konstruktion, både hård- och mjukvarumässigt, och erbjuder inga större 
alternativ i upplösning och inställningar. Detta innebär i sin tur att man 
inte kan uppnå den kontroll på fotograferingen man önskar eller utnyttja 
kameran till sin fulla potential.  
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I dag sitter det en industrikamera (JAI GO-5000-PGE-5) fast monterad i 
en enkel ställning och substratet placeras på en släde som endast kan röra 
sig längs en axel utan kontroll på rörelsen, förutom att den går att starta 
och stanna. Önskemålet är att vidareutveckla konceptet och skapa en mer 
automatiserad kamerarigg, både hårdvaru- och mjukvarumässigt, som 
gör arbetet med den enklare, snabbare och framför allt mer kontrollerat. 
Ett koordinatbord skall kunna flytta substrat i X- och Y-led och 
fotografera detta på givna positioner 
 

1.2 Syfte 
Examensarbetets syfte är att se över hur en kameras egenskaper och  
inställningar kan påverka bildkvaliteten och hur problem kan undvikas 
samt hur ett automatiserat testsystem för beröringsfri mätning kan kon-
strueras. Samt hitta kamerans begränsningar och orsaker till dessa.  

1.3 Konkreta och verifierbara mål 
Målsättningen med arbetet är: 
  
 Att genom analyser och beräkningar ta fram en beskrivning för ut-

rustningens möjligheter och begränsningar gällande upplösning och 
detaljrikedom.  

 Att skapa en utrustning som är allsidig och har möjlighet att detektera 
en variation av objekt och defekter, allt från skador i en lackerad yta 
till huruvida en behållare innehåller en vätska eller inte.  

 Att konstruera en hårdvara som möter krav och önskemål från kund 
med avseende på transport och uppställning. 

 Att skapa en mjukvara som möjliggör enkelt handhavande för att en-
kelt kunna styra bordets rörelser med en precision på minst 1 mm.  
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2 Teori 
Vid omvandling från analoga signaler till digitala signaler (sampling) 
uppstår en förvanskning av informationen. En analog signal är en  
kontinuerlig funktion över tid som vid sampling omvandlas till en diskret 
signal genom en avläsning av den ögonblickliga signalen vid ett antal  
tillfällen. Antalet avläsningar av signalen styrs av samplingsfrekvensen 
och ju högre frekvens desto fler avläsningar och desto mer detaljerad blir  
omvandlingen. Är dock samplingsfrekvensen för låg går det inte att  
återskapa den analoga informationen på ett tillfredsställande sätt.  

Harry Nyquist (1889 – 1976) presenterade år 1928 en rapport som beskrev 
hur överföringshastigheten på en telegrafledning är beroende av dess 
bandbredd. [6] Denna teori gäller även vid sampling av en analog signal 
där samplingsfrekvensen måste vara minst 2 gånger signalens högsta  
frekvens för att korrekt kunna återge signalen.  

Nyquists samplingsteorem beskriver sampling av en signal med endast 
en variabel, exempelvis en ljudsignal, men det går att översätta till  
signaler av godtyckligt antal variabler.  

En bild är en tvådimensionell representation av ett tredimensionellt  
objekt. En digitalisering av bilden skapas i kamerans bildsensor där  
ljusintensiteten för varje bildpunkt mäts av ljussensorer och representeras 
av ett tal i en matris med en storlek som motsvarar bildsensorns  
upplösning. Varje position i matrisen kan bara innehålla ett, och endast 
ett värde. 

Då varje position endast kan innehålla ett värde representerar detta värde 
av ett genomsnitt av den ljusintensitet som faller över sensorns yta och 
skapar en, så kallad, pixelerad bild. Bild 1 nedan illustrerar resultatet av 
detta. 
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Bild 1 
Resultat av pixelering av en bild. 

 
En av följderna av detta är att detaljer som är mindre än en pixel inte kan 
återges utan tenderar att suddas ut enligt bild 2.  

 

 

Bild 2 
Resultat av för små detaljer. 

Bildsensorn i sig kan inte detektera färger utan detta görs med hjälp av 
ett färgfilter framför bildsensorn där röd, grön och blå färg mäts separat 
i olika pixlar.  
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2.1 CCD och Bayerfilter 
Charged-coupled device (CCD) är själva bildsensorn i en kamera och  
följaktligen det som fångar upp ljuset som kommer in i kameran. Den be-
står av ett rutnät av ljuskänsliga receptorer, senslar, som avger en  
elektrisk spänning som är proportionerlig mot ljuset som faller på den.  

Dessa receptorer kan, som tidigare nämnts, endast känna av ljus och inte 
färg och därför ligger det ett färgfilter ovanpå CCD:n. Det finns ett antal 
olika konfigurationer och varianter på färgfilter men det absolut  
vanligaste och det som sitter i kameran som används i detta arbete kallas 
Bayerfilter och är uppkallat efter den amerikanske vetenskapsmannen 
Bryce E. Bayer. Filtret är uppbyggt i ett rutmönster, så kallade Bayerceller, 
om fyra pixlar med två diagonalt placerade gröna element, ett blått  
element och ett grönt element enligt bild 3.  

Det dubbla antalet gröna element beror på att det bäst efterliknar det sätt 
som det mänskliga ögat skapar den skarpaste totala färgbilden [7]. 

 

Bild 3 
Bayerfilter ovanpå en CCD 

 

  



Bildanalys inom Machine Vision - Nyquists 
samplingsteorem vid digital fotografering 
Mattias Lindström 

2 Teori 
2017-08-17 

 

6 

Då varje sensel endast registrerar en av de tre färgerna används en  
algoritm för att beräkna de mellanliggande senslarnas värde för  
respektive färg. Detta kan göras av kamerans inbyggda mjukvara eller av 
en extern mjukvara. I det senare fallet används bildsensorns rådata i form 
av filformatet RAW.  

Beräkningen sker genom att värdet för varje sensel beräknas med hjälp 
av omkringliggande senslars värden. I en 8-bits CCD kan varje sensel ha 
ett värde mellan 0 och 255 vilket anger ljusintensiteten för just den färgen. 

Färgen för den pixel som motsvaras av den gröna senseln i mitten i illust-
rationen nedan ges av ljusintensiteten i denna samt för varje färg i de  
omgivande senslarna enligt bild 4.  

Detta resulterar i ett värde som består av tre siffror mellan 0 och 255. Detta 
motsvarar RGB-värdet för just den pixeln enligt bild 5. 

 

 

Bild 4 
Tolkning av en pixels färg 

 

 

Bild 5 
En pixels RGB-värde 
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2.2 Aliasing 
Aliasing är en effekt som uppstår då samplingsfrekvensen ligger under 
Nyquistkriteriet, det vill säga under dubbla signalfrekvensen.  

Originalsignalen (blå kurva) i bild 6 samplas med en frekvens som ligger 
under Nyquistfrekvensen (kryss), detta ger vid återskapandet en signal 
med en frekvens långt under den ursprungliga signalens (orange kurva).  
Denna kurva är ett alias av den ursprungliga signalen, därav  
benämningen på fenomenet. 

 

 

Bild 6 
Aliasing på grund av för låg samplingsfrekvens 

För att undvika aliasing kan man höja samplingsfrekvensen till minst 
dubbla signalfrekvensen. Detta omöjliggör att signaler med lägre  
frekvens än den ursprungliga kan återskapas.  

En hög samplingsfrekvens kräver dock en hög bandbredd och för att 
kringgå detta finns möjligheten att använda sig av filter. Vid samplingen 
används ett lågpassfilter som filtrerar bort frekvenser över halva  
samplingsfrekvensen. Detta eliminerar risken för oönskade lågfrekventa 
signaler som inte finns i originalsignalen. Detta är vad som kallas  
anti-aliasfilter. 
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2.3  Moaré 
Aliasing kan även skapa problem i digitala bilder, framförallt vid  
detaljerade, repetitiva mönster. Effekten uppstår då detaljerna är mindre 
än kamerans upplösning kan återge och detta skapar ett vågmönster, ett 
så kallat Moaré-mönster som kan ses i bild 7.  

 

 

Bild 7 
Moaré-effekt (Courtesy of Imgur) [8] 
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Detaljerna i bilden är små i förhållande till pixlarna i CCD:n och täcker 
därför inte hela sektioner på Bayerfiltret. Detta resulterar i ett genomsnitt 
av värdena som CCD:n fångar upp och resulterar i en bild som inte  
representerar originalet särskilt väl. Se bild 8.  
 
 

 

Originalbild. 

Senslarna skuggas partiellt och 
ger upphov till ett genomsnitt 
av det infallande ljuset. 

Resultatet av samplingen. 

Bild 8 
Moaré-effekt 

För att motverka detta kan det räcka med att flytta kameran lite eller 
ändra vinkeln mot objektet. Dock är det svårare med oregelbundna  
objekt, till exempel en randig skjorta. Moaré-effekter kan även vara svåra 
att undvika vid rörliga bilder.  
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Även på bilder går det att använda ett anti-aliasingfilter. Detta innebär ett 
optiskt lågpassfilter som reducerar kontrasten i bilden innan den träffar 
bildsensorn. Se bild 9. 

Nackdelen med detta är att detaljrikedomen i bilden går till viss del för-
lorad vilket kan vara mer eller mindre allvarligt beroende på bildens 
syfte. I en rörlig bild, ett porträtt eller en semesterbild kanske det inte gör 
så mycket, men inom exempelvis Machine Vision kan detta förfarande 
vara katastrofalt. 

 

 

Originalbilden har suddats ner 
med ett optiskt lågpassfilter. 

Senslarna skuggas partiellt och 
ger upphov till ett genomsnitt 
av det infallande ljuset. 

Resultatet av samplingen ger 
en bättre återspegling av det 
ursprungliga objektet. 

Bild 9 
Anti-aliasingfilter 
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Lösningen på detta är att höja upplösningen på bilden. Antingen genom 
att välja en annan kamera med en större bildsensor och fler senslar, eller 
genom att göra detaljerna större i förhållande till senslarna, det vill säga 
zooma in objektet. Se bild 10.  

 

 

Originalbilden. 

Den högre upplösningen gör 
att hela senseln skuggas av ob-
jektet. 

Resultatet av samplingen ger 
en korrekt återspegling av det 
ursprungliga objektet. 

Bild 10 
Resultat av högre upplösning  
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2.4 Samplingsdensitet och sampelstorlek 
Storleken på detaljerna en kamera kan fånga beror på framför allt två 
sammanhängande faktorer. Samplingsdensitet och sampelstorlek. [9] 

Samplingsdensiteten beräknas enligt följande formel: 

=
ö

 
 (1.1) 

Detta medför att en kamera med 5 megapixels upplösning och ett  
bildförhållande på 2592x1944 som fotograferar en yta på 1000x750 mm 
har en samplingsdensitet på = = 2,59 sampels/mm både  
horisontellt och vertikalt.  

Sampelstorleken är inversen av samplingsdensiteten och beräknas  
omvänt mot denna: 

=
1

=
 

ö
 (1.2) 

 

Detta ger för samma förhållande som ovan en sampelstorlek på  
= =

,
= 0,39 mm/pixel.  

Med Nyquists samplingsteorem i åtanke där samplingsfrekvensen skall 
vara minst det dubbla mot den ursprungliga signalen innebär detta i  
teorin att detaljer mycket mindre än ca 1 mm inte tydligt går att urskilja i 
bilden.  
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3 Metod 
Den mekaniska konstruktionen byggs om från grunden till ett 
koordinatbord med ett i höjdled, manuellt justerbart fäste för kameran. 
Bordet styrs av en mikrokontroller, en Arduino Mega, tillsammans med 
styrkort för stegmotorer. Denna skall programmeras för att motsvara 
kundens krav och önskemål på hanterbarhet, kontroll och fotografisk 
kvalité. 
 
Den fotografiska kvalitén analyseras för att hitta kamerans begränsningar 
och skapa en förståelse för vad det är som begränsar och hur man kan 
anpassa testerna för att optimera resultatet.  

Kamerans förmåga att upptäcka detaljer samt hur det går att optimera 
resultatet från fotograferingen undersöks genom att en referensbild med 
ett testmönster fotograferas under olika förhållanden (bild 11).  
Testmönstret ingår i ISO 12233:2000 och har skrivits ut från nätet [10].  

 

Bild 11 
Testbild ISO 12233:2000 

Testbilden är konstruerad så att siffrorna anger (100 x linjer)/bildens höjd. 
Den testbild som använts har skrivits ut på A3 och höjden på bilden är 
240 mm. Siffrorna i bilden motsvarar värden på linjetäthet samt  
linjetjocklek enligt tabell 1. 
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Nackdelen med en utskrift är att skrivarens upplösning till viss del  
påverkar resultatet, framförallt laserskrivare som i regel har lägre  
upplösning än en bläckstråleskrivare. Det var inte helt enkelt att hitta en 
bläckstråleskrivare som klarar att skriva ut i A3. Därför har testbilderna 
endast utvärderats på våg- och lodräta linjer då den lägre upplösningen 
på laserskrivaren jag hade tillgång till inte kan skriva fina, sneda linjer 
utan att den låga upplösningen visar sig i form av hackiga och ojämna 
linjer. 

Testbilden för ISO 12233:2014 finns inte att få tag på för nedladdning och 
kostar över 500 dollar att köpa vilket dels inte känns motiverat, dels inte 
får plats i budget för arbetet.   

Olika avstånd och fokusinställningar kommer att användas och resulta-
ten sammanställs för att klargöra skillnaderna i olika inställningar.  
Mätningarna görs genom att ta ett antal fotografier med olika  
inställningar och utvärdera dessa. Tanken var att analysera och jämföra 
dessa mot originalbilden på en dator men då originalbilden och utskriften 
skiljer sig en hel del åt i kvalitet är det svårt att göra en rättvis jämförelse. 
Därför jämförs endast de olika fotona tagna med kamerariggen  
sinsemellan och eventuella kommentarer som rör en jämförelse mellan 
det fotade objektet och originalfilen av detsamma gäller en okulär  
bedömning.  

Bildytan mäts upp genom att fotografera en linjal och sedan läsa av bredd 
och höjd på bilden. 

 
Linjer/mm Linjetjocklek 

/
 

1 0,417 2,398 
2 0,833 1,200 
3 1,250 0,800 
4 1,667 0,600 
5 2,083 0,480 
6 2,500 0,400 
7 2,917 0,343 
8 3,333 0,300 
9 3,750 0,267 
10 4,167 0,240 

 

Tabell 1 
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4 Konstruktion 
Uppgiften från Knightec var att konstruera en helt ny kamerarigg med 
tillhörande styrning från grunden.  

Den befintliga kamerariggen är i dag endast en enkel ställning med en 
kamera fast monterad över ett litet bord med rörelse längs endast en axel. 
Styrningen av rörelsen är enkel och sköts via en mikrokontroller med en 
knapp som rör bordet åt olika håll varannan gång den trycks in. Bordet 
går en förutbestämd sträcka och stannar sedan. Rörelsen går att avbryta 
genom att trycka in resetknappen på mikrokontrollern. Kameran är 
kopplad till en PC och styrs genom en separat mjukvara. 

Förutom konstruktion av hårdvaran var ett krav att hålla sig inom en gi-
ven budget. Den var inte specificerad på kronan, dock ett tak jag helst inte 
skulle gå över.  

4.1 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen från Knightec lyder enligt följande: 

 Rörelse i minst 2 dimensioner, XY-planet 
 Fri rörelse i ett ca 50X50 cm stort plan 
 Precision på ca 1 mm 
 Självkalibrerande 
 Fysisk kompatibilitet med kamerarigg. Skall lätt kunna placeras un-

der kameran/Sensorer och bordets XY-axlar skall lätt kunna justeras 
så att dessa sammanfaller med kamerans orientering. 

 Systemet skall kunna styra kameran så att man från samma interface 
ska kunna styra XY-rörelser och kamerafunktion.  

 Systemet skall ha en manöverpanel med display från vilket bordet 
kan köras och väsentlig information, som ex. position, kan utläsas. 

 Systemet skall kunna fjärrstyras från en PC/mikrokontroller, via ex. 
en serieport. 
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4.2 Mekanisk konstruktion 
Riggen konstruerades i programmet SketchUp som är en gratis program-
vara för enklare 3D-modellering. Anledningen till att valet föll på detta 
program är att jag arbetat i det tidigare och därför inte behövde lägga tid 
på att lära mig en ny programvara samt att det mer än väl täckte de behov 
jag hade för projektet. 

Konstruktionen har byggts upp av aluminiumprofiler med T-spår för  
enkel montering och demontering samt fastsättning av de olika delarna. 
Profilerna är dessutom både lätta och starka vilket är en fördel då kame-
rariggen enkelt ska kunna transporteras i bil.  

Förflyttningen av koordinatbordet sker med hjälp av stegmotorer och tra-
petsskruvar längs skenor och glidstänger. Ändlägesgivare i form av mi-
krobrytare sitter längst ut på respektive axel för att förhindra att bordet 
går för långt.  

Designen har reviderats tillsammans med de som sammanställt kravspe-
cifikationen ett antal gånger innan den slutliga designen godkändes en-
ligt bild 12 och material kunde beställas.  

 

 

Bild 12 
Slutgiltig konstruktion 
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Ett antal delar tillverkas i 3D-skrivare för att möjliggöra en kompakt de-
sign eftersom standarddelar är mer skrymmande då de ska passa för flera 
olika lösningar. SketchUp har även använts för att modellera de olika de-
larna före utskrift.  

Delarna skrivs ut i polylaktid (PLA). Anledningen till att valet föll på PLA 
var dels för dess styvhet framför de andra plaster som fanns att tillgå, dels 
på grund av att det är en miljövänlig plast som tillverkas av förnybara 
resurser, bland annat majsstärkelse och rörsocker och därmed är biolo-
giskt nedbrytbar. [11] 

4.3 Styrsystem 
Styrsystemet är baserat på en Arduino Mega 2560 mikrokontroller. Valet 
föll först på en Arduino Uno då flertalet sådana redan fanns att tillgå på 
företaget. Dock begränsas Uno av endast 14 digitala och 6 analoga I/O 
jämfört med Megans 54 digitala och 16 analoga I/O. Det hade eventuellt 
gått att lösa genom att nyttja de analoga utgångarna till att styra flera 
funktioner men då ett Mega rymdes i budgeten fanns inga hinder för att 
införskaffa ett sådant i stället.  

Systemet styrs med knappar på en kontrollpanel och aktuell position på 
bordet samt inställningar för hastighet visas på en 4-radig LCD-display.  

4.4 Funktionalitet 
Då systemet startas upp referenskörs bordet genom att gå till gränsläges-
givaren för respektive riktning, nolla räknaren och därefter gå halva 
sträckan mot det andra gränsläget där det stannar och räknaren nollas 
åter igen. Detta säkerställer att bordet alltid står i mitten. Det går även att 
referensköra bordet manuellt med en separat knapp i fall något skulle in-
träffa som till exempel att bordet skulle stöta emot något och motorn 
skulle ”kugga över”.  
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Under referenskörning visas ingen data på displayen utan endast texten: 
”Referenskörning, var god vänta…” 

Displayen har två olika skärmar som går att växla mellan med en knapp. 
Den första skärmen visar bordets position i x- och y-led i både antal steg 
på motorerna och i millimeter.  

Den andra skärmen visar vald hastighet på motorerna i både steg per se-
kund och millimeter per sekund. Det går att ändra hastigheten i 5 steg. 

4.5 Begränsningar 
Vissa begränsningar har fått gjorts mot den ursprungliga planen. 

Den önskade rörelsen på 50 x 50 cm har fått begränsats till omkring 45 x 
45 cm för att kunna hålla yttermåttet nere.  

Realtidsuppdatering av bordets position i displayen tar mycket beräk-
ningstid vilket resulterar i att motorerna hackar till varje gång displayen 
uppdateras. Detta har löst genom att displayen endast uppdateras när 
knappen för att köra motorn släpps.  

Den integrerade programvaran har begränsats till att enbart kunna skicka 
koordinater till bordet samt trigga kameran. Övrig integrering av kame-
rans funktioner hanteras i separat, till kameran, medföljande mjukvara. 

Dessa begränsningar har diskuterats och godkänts av beställaren.  
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5 Resultat 
5.1 Samplingsdensitet och sampelstorlek 

Samplingsdensiteten och dess invers, sampelstorleken, är beroende av 
dels kamerans upplösning, dels den fotograferade ytan. Då objektivet 
som sitter på kameran inte har någon zoom har zoomning uppnåtts ge-
nom att manuellt justera avståndet mellan kamera och objekt. Fotona är 
tagna på 3 olika nivåer.  

Zoomnivå 1 = 215 mm från objektet 
Zoomnivå 2 = 315 mm från objektet 
Zoomnivå 3 = 415 mm från objektet 

Anledningen till just dessa avstånd är att kamerans närgräns ligger strax 
under zoomnivå 1 och kamerariggens konstruktion tillåter inte mycket 
större avstånd än zoomnivå 3. Det räcker dock för att nästan fördubbla 
samplingsdensiteten från nivå 3 till nivå 1 

Samplingsdensitet och sampelstorlek för de olika zoomnivåerna fram-
går ur tabell 2.  
 

 Zoomnivå 1 Zoomnivå 2 Zoomnivå 3 

Kamerans  
upplösning (H x V) 2560 x 2048 

Bildyta (H x V) 192 x 152 mm 274 x 217 mm 356 x 282 mm 

Samplingsdensitet (H) = 13,33 /   = 9,34 /   = 7,19 /   

Samplingsdensitet (V) = 13,47  /   = 9,43  /   = 7,26  /   

Sampelstorlek (H) = 0,075  /   = 0,107  /   = 0.139  /   

Sampelstorlek (V) = 0,074  /   = 0,106  /   = 0,138  /   

 

Tabell 2 
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5.2 Moaré och aliasing 
I bild 13 är fokus optimerat och man ser tydligt moaré-effekter i de  
horisontella linjerna där bildsensorn registrerar färger i bilden som inte 
finns. Genom att ändra fokus en aning som gör att bilden blir lite  
suddigare mildras denna effekt avsevärt enligt bild 14. Med en ännu 
större ändring av fokus försvinner moaré-effekten helt. Dock ser man, 
främst i det cirkulära mönstret i bildens vänstra del, att detaljrikedomen 
försämras. Det är såhär ett anti-aliasingfilter fungerar. 

De mörkare områdena i linjerna beror på skrivarens låga upplösning, 
dock påverkar inte detta på något sätt, aliasing eller anledningen till 
detta.  

 

Bild 13 
Aliasing 

  

Bild 14 
Anti-aliasing 
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5.3 Upplösning och Nyquists teorem 
Enligt Nyquists samplingsteorem skall samplingsfrekvensen vara minst 
dubbelt så hög som den samplade signalen. Detta innebär i vårt fall att 
teoretiskt sett bör detaljerna inte vara mindre än två gånger  
sampelstorleken för att tydligt kunna urskiljas.  

Den teoretiska detaljstorleken för att undvika aliasing är enligt tabell 3. 

 Zoomnivå 1 Zoomnivå 2 Zoomnivå 3 
Sampelstorlek 0,074  /  0,106  /  0,138  /  
Detaljstorlek 0,148  0,212  0,276  

 

Tabell 3 

Observera att endast den vertikala upplösningen undersöks men samma 
princip gäller för den horisontella upplösningen.  
 

5.4 Testfoton 
Ett antal foton har tagits på testbilden från de olika zoomnivåerna. Dessa 
jämförs mot varandra vid olika detaljstorlekar med avseende på  
detaljrikedom och nivå av aliasing.  

Vissa intervall i linjetäthet har hoppats över då de inte tillför någon  
egentlig information för undersökningen då de inte uppvisar några rele-
vanta skillnader på resultatet.  
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Linjetjocklek: 0,240 – 0,267 mm 

 

Zoomnivå 1 

Linjerna går att urskilja även om 
de inte är helt tydliga och viss 
aliasing är synlig.  

 

Zoomnivå 2 

Tydlig aliasing, linjerna är svåra 
att urskilja. 

 

Zoomnivå 3 

Kraftig aliasing och otydliga de-
taljer i linjerna. 
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Linjetjocklek: 0,300 – 0,343 mm 

 

Zoomnivå 1 

Linjerna är separerade och endast 
en svag antydan till aliasing  

 

Zoomnivå 2 

Linjerna är möjliga att se även om 
en viss aliasing är synlig. 

 

Zoomnivå 3 

Kraftig aliasing och otydliga de-
taljer i bilden. 
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Linjetjocklek: 0,400 – 0,480 mm 

 

Zoomnivå 1 

Linjerna är tydligt separerade och 
ingen synlig aliasing. 

 

Zoomnivå 2 

Linjerna är tydliga och endast en 
svag antydan till aliasing. 

 

Zoomnivå 3 

Otydliga detaljer och synlig alia-
sing. 
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Linjetjocklek: 0,480 – 0,600 mm 

 

Zoomnivå 1 

Linjerna är tydligt separerade och 
ingen synlig aliasing. 

 

Zoomnivå 2 

Linjerna är tydliga och endast en 
svag antydan till aliasing. 

 

Zoomnivå 3 

Otydliga detaljer och synlig alia-
sing. 
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Linjetjocklek: 0,600 – 0,800 mm 

 

Zoomnivå 1 

Linjerna är tydligt separerade och 
ingen synlig aliasing. 

 

Zoomnivå 2 

Linjerna är tydligt separerade och 
ingen synlig aliasing. 

 

Zoomnivå 3 

Linjerna är tydliga och en svag 
antydan till aliasing. 
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Linjetjocklek: 0,800 – 1,200 mm 

 

Zoomnivå 1 

Linjerna är tydligt separerade och 
ingen synlig aliasing. 

 

Zoomnivå 2 

Linjerna är tydligt separerade och 
ingen synlig aliasing. 

 

Zoomnivå 3 

Linjerna är tydligt separerade och 
knappt synlig aliasing. 
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6 Diskussion 
Testbilderna visar att Nyquists samplingsteorem inte är direkt  
applicerbart på digitala foton. Enligt de teoretiska beräkningarna skall  
kameran kunna fånga upp även de minsta detaljerna i testfotona från 
zoomnivå 3 utan större problem med aliasing. Testbilderna visar dock att 
inte ens på zoomnivå 1 går det att undvika aliasing på de minsta  
detaljerna.  

Anledningen till detta är hur bilden är uppbyggd. CCD:n i sig är kapabel 
att fånga upp dessa detaljer, dock påverkar Bayerfiltret som sitter  
framför. Färgen för varje pixel beräknas ur ett genomsnitt av ljusintensitet 
från 9 senslar i ett rutmönster om 3x3.  

Tar man detta i beaktande och multiplicerar sampelstorleken med 3 för 
att täcka upp för storleken på det område som påverkar pixelns färg blir 
den teoretiska detaljstorleken enligt tabell 4. 

 Zoomnivå 1 Zoomnivå 2 Zoomnivå 3 
Sampelstorlek 0,074  /  0,106  /  0,138  /  
Detaljstorlek 0,444  0,636  0,828  

 

Tabell 4 

Ser man på testbilderna och jämför detaljstorleken med dessa nya värden 
hamnar man på en bra nivå där aliasingen är minimal. 

En viss mån av aliasing går inte att komma ifrån då det alltid finns en 
möjlighet att detaljer och variationer i det fotade objektet hamnar över en 
Bayercell och ger upphov till fenomenet. Dock minimeras risken för, och 
effekten av det genom att se till att detaljer mindre än sex gånger  
sampelstorleken undviks att fotograferas om möjligt. I annat fall får man 
helt enkelt acceptera att kamerans begränsning ligger på denna nivå.  

Anti-aliasingfilter kan inte rekommenderas för just denna applikation då 
detta försämrar bildkvaliteten över lag och moarémönster som filtret är 
avsett att eliminera inte är något problem vid just denna tillämpning. 

 

6.1 Samhälleliga och etiska aspekter 
Användningsområdet för den utrustning jag tagit fram finns inom  
industrin och kommer att användas för att ta fram tekniker för att  
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övervaka kvaliteten på produkter eller status på mekaniska delar i en  
maskin.  

Det önskade resultatet av arbetet är att hitta sätt att höja kvaliteten på 
produkter, minska oplanerade stopp i produktion, effektivisera processer 
och liknande. Detta kan resultera i mindre spill och lägre energiåtgång 
vilket gynnar miljön i viss mån. Den största påverkan ligger dock i  
arbetskraftsbehovet. Ju mer olika processer inom industrin automatiseras 
och sköts av maskiner och datorer desto färre anställda behövs. Detta gör 
att industrier som förr hade hundratals anställda i dag klarar sig med en 
bråkdel av personalstyrkan. Den högre graden av automation gynnar 
produktionstakten och ger en jämnare kvalitet vilket gör företagen mer  
lönsamma. Däremot gynnas inte arbetsmarknaden på samma positiva 
sätt med färre arbetstillfällen inom industrin. 

Machine Vision som sådant kan även i mycket stor utsträckning vara ett 
hot mot den personliga integriteten då det används inom allt från  
hastighetskameror och automatiserade vägtullar till säkerhets- och  
övervakningssystem med ansiktsigenkänning och biometriska  
kontroller.   

I framtiden kommer Machine Vision troligtvis spela en ännu större roll 
med självkörande bilar. Detta kommer att skapa en hel del nya frågor att 
ta ställning till, kanske främst gällande ansvar vid till exempel  
trafikolyckor. Vem bär ansvaret när ingen förare framfört fordonet? Är 
det ägaren eller tillverkaren?  
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7 Slutsats 
Resultatet visar på att samplingsteoremet är applicerbart på digital  
fotografering om än med en modifiering med hänsyn till en kameras  
uppbyggnad med en CCD som fångar upp ljusintensiteten samt ett  
färgfilter framför som detekterar färger.  

Färgfiltrets uppbyggnad och kamerans sätt att registrera och beräkna  
färger gör att samplingsteoremet inte gäller för CCD:ns upplösning vilket 
var det ursprungliga antagandet. Samplingsteoremet gäller snarare för 
storleken på upptagningsområdet för varje pixel i samverkan med  
sampelstorleken för gällande omständigheter.  

Detta innebär i klartext att för undvika aliasing så mycket som möjligt vid 
digital fotografering skall de minsta detaljerna vara minst sex gånger 
större än sampelstorleken.  

Trots idogt sökande har jag inte lyckats hitta några artiklar eller liknande 
undersökningar där Nyquists samplingsteorem vid digital fotografering 
tar hänsyn till färgfiltret och algoritmer för att beräkna pixlarnas RGB-
värden. Endast enklare artiklar på nätet där samplingsteoremet och dess 
giltighet nämns i samband med fotografering har funnits, exempelvis i en 
diskussionstråd på Stackexchange.com [12] och artiklar på Wikipedia.  

Den mekaniska konstruktionen uppfyller de flesta kraven som  
beställaren ställt. Rörelserna kan kontrolleras med mycket hög precision 
och upplösningen ligger på 0,01 mm per steg, långt över kravet på 1 mm. 
Utrustningen är lätt att montera och demontera med endast ett fåtal skru-
var att lossa samt lätt att transportera då inga lösa delar förekommer i 
konstruktionen.  

Kamerans inspektionsområde är lätt justerbart genom att höja eller sänka 
kameran i förhållande till objektet som ska fotograferas och därmed kan 
man uppnå det omfång i detaljer som önskas eller krävs för aktuellt jobb.   

Mjukvaran är begränsad till att manuellt kunna köra koordinatbordet i  
X- och Y-led samt kunna ange positioner för bordet från PC-mjukvaran 
som koordinatbordet automatiskt går till.  

Den nya konstruktionen skapar möjligheter till försök inom Machine Vis-
ion och ger möjlighet att på ett enkelt sätt göra tester och prova olika sätt 
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att belysa och fotografera för att uppnå det bästa resultatet redan i ett ti-
digt stadie. 
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8 Framtida arbete 
Kamerariggen med koordinatbordet skulle kunna utrustas med  
linjelasrar och andra detektorer för att användas som en 3D-scanner. 
Upplösningen på bordets rörelser borde vara tillräckligt hög för att kunna 
användas till detta.  

Upplösningen för koordinatbordet kan med en enklare modifiering ökas 
avsevärt om så skulle behövas genom att använda sig av mikrosteg i  
motorerna. Dock är de motorer som används på riggen för svaga för att 
kunna använda mikrosteg men en starkare motor klarar detta utan  
problem. Ett annat alternativ är att använda sig av remhjul eller en  
växellåda för att höja upplösningen även då behövs starkare motorer. 

En mer avancerad styrning skulle kunna implementera kameran i  
systemet. I nuläget behövs en separat programvara för att hantera  
kameran. Detta skulle kunna utökas till att ha en komplett mjukvara för 
att styra riggen, fota och behandla bilderna samt ta foton i ett visst  
intervall eller enligt en särskild sekvens.  

Tiden räcker dock inte till för att skapa något sådant men skulle mycket 
väl kunna vara ett framtida examensarbete för någon annan. 
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