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Förord 

Denna akademiska rapport är skriven i samband med ett examensarbete som är utfört på Försvarets 

materielverk, FMV i Karlsborg. Vi vill med dessa förord tacka våra handledare på Högskolan i Skövde, 

Stefan Ericson som varit till stor hjälp och vägledning under hela examensarbetet och Tom Ekblom som 

varit till stor hjälp med programmeringen i projektet.  

Vi vill också tacka FMV som gett oss optimala förutsättningar för att utföra detta examensarbete på 

bästa sätt. Vi vill även tacka vår handledare Torben Gustavsson på FMV och hela fotogruppen på FMV 

som har hjälpt oss i detta projekt.  

 

2016-05-25, Skövde 

Markus Vedin & Jonathan Wik 
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Sammanfattning 

Examensarbetet är utfört på Försvarets materielverk (FMV) i Karlsborg i samarbete med Högskolan i 

Skövde. Examensarbetet är på 30 högskolepoäng och inom huvudområdet automatiseringsteknik. 

FMV i Karlsborg utför olika tester av militära system, och till en av dessa tester används 

industrikameror för att bestämma positioner på olika föremål. För att FMV ska kunna använda sig av 

dessa kameror används en demoprogramvara som styrs med hjälp av bärbara datorer. Demo 

programmet kan förbättras då det innehåller flera olika inställningar som aldrig används samt att det 

endast är anpassat för en kamera. Även hårdvaran som styr kamerorna kan förbättras då önskad 

bildhastighet inte uppnås. Målet med examensarbetet är att förbättra hårdvaran för insamlandet av 

bilder från kamerorna samt utveckla ett användargränssnitt till kamerorna.  

För att kunna utnyttja befintlig hårdvara bättre har information letats upp om datorns olika 

komponenter för att därefter undersöka vilka komponenter som är flaskhalsar i systemet. Detta har 

gjorts med hjälp av böcker, tekniska rapporter och tester på olika datorer. Ett användargränssnitt för 

att styra två kameror har programmerats samt en rekommenderad plattform för styrning av 

kamerorna har tagits fram. Med det nya användargränssnittet har prestandan ökat och styrningen av 

kamerorna har blivit enklare.  
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Abstract 

This thesis is accomplished in the Swedish Defence Materiel Administration, FMV in Karlsborg together 

with the University of Skövde. The thesis of 30 credits is within the main area automation technology.  

FMV in Karlsborg performs different tests of military systems. For one of these tests, industrial cameras 

are used to decide positions of objects. In order for FMV to operate these cameras they use a demo 

software which is controlled by laptops. The demo software can be improved because it contains 

several settings that are never used and also it is only adapted for the control of one camera. The 

hardware that controls the cameras can also be improved since requested frame rate is not achieved. 

The purpose of this thesis is to improve the existing hardware for collecting the images from the 

cameras and develop a new graphical user interface software for the cameras.  

To use the existing hardware better, information about the different parts of the computers have been 

collected to evaluate bottlenecks. This has been done by studying books and technical rapports and 

tests of the different computers. A software to control two cameras has been coded and a 

recommended platform has been described to FMV. The performance of the cameras has been 

improved with the new software and the steering of the cameras is now easier.   
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1 Introduktion 

Detta kapitel innehåller projektets bakgrund, syfte, mål och avgränsningar. I Introduktionskapitlet 

beskrivs även hållbarutveckling, metod och etik och slutet på kapitlet innehåller också en beskrivning 

av rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund  
Att försvaret skulle ha en gemensam materielförvaltning växte fram redan under andra världskriget 

och därav bildades Försvarets materielverk (FMV) 1968, men arbetsuppgifterna har funnits i 400 år. 

Grunduppgiften har varit densamma under alla dessa år det vill säga att förse svenska försvaret med 

bland annat kläder, skor, flygplan, fartyg, vapen med mera. Den central uppgiften hos försvaret är idag 

helhetslösningar som även kallas insatsförsvar medan det under kalla kriget var invasionsförsvaret som 

stod i centrum, just denna långa tidsperiod gör att FMV har levererat försvarsmateriel under 40 år. 

Innan leverans till beställaren sker, genomförs tester för att se till att önskat resultat har uppnåtts, 

skulle det hända att utrustningen går sönder hjälper FMV också till med reparationer (FMV, 2012). 

1.2 Problembeskrivning och mål 
FMV har köpt in ett antal industrikameror vars användningsområde är att filma och mäta projektilers 

olika flygbanor. Dessa industrikameror körs med en demoprogramvara som används i vanliga bärbara 

datorer. Då denna demoprogramvara innehåller inställningar som inte behövs finns möjligheter till 

förbättringar som gör programmet mera användarvänligt för utvalt användningsområde. 

Examensarbetet syftar till att testa befintlig hårdvara, kartlägga den teoretiska prestandan, 

identifiera eventuella flaskhalsar för att därefter kunna programmera ett användargränssnitt som är 

anpassat för att styra en eller två kameror och för att till sist kunna föreslå en plattform. 

1.3 Avgränsningar 
Faktorer som inte kommer att tas upp i detta projekt är bland annat de ekonomiska. I projektet 

används maximalt två stycken USB 3.0 industrikameror samt fyra stycken olika datorer vid utvärdering 

av prestanda på befintlig utrustning. 

1.4 Metod 
En förutsättning för att kunna uppnå önskade resultat i ett projekt är att använda en bra metod. De 

olika punkter som finns i en metod/metoder är inget som är skrivit i sten utan är endast ett 

tillvägagångssätt för att mål ska uppnås, medan i andra projekt kan detta däremot framstå som 

väldigt praktiskt och mycket mera nödvändigt. För att kunna använda en metod i ett 

utvecklingsprojekt måste vissa krav på metoden vara uppfyllda: 

 Metoden måste stämma överens med vad som undersöks  

 Informationen måste väljas ut systematiskt  

 Informationen som väljs ut måste kunna utnyttjas på bästa sätt 

 I projektet skall resultaten presenteras så att det kan granskas av andra. Även hållbarheten 

skall kunna granskas.  

 Resultaten skall bidra till ökad förståelse samt göra det möjligt för andra att fortsätta 

utveckla projektet  

För att komma fram till en lämplig metod kommer information om olika metoder samlas in och 

presenteras i kapitel 2.3 för att sedan systematiskt väljas ut och användas i kapitel 4. Metoderna i 

detta projekt kommer användas som ett tillvägagångssätt för att nå uppsatta mål och därför kommer 
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inga resultat presenteras, utan endast tillvägagångssättet kommer att beskrivs i metod kapitlet. 

(Holme & Solvang, 1997) 

1.5 Hållbar utveckling 
Att förstå eller förbättra världen är områden som naturvetare men även ingenjörer jobbar inom. Detta 

kan vara för naturvetare och till viss del ingenjörer har en viss förståelse för samspelet mellan maskin 

och naturvetenskapliga processer. När yrkesrollen ingenjör kommer på tal förknippas detta oftast med 

olika typer av problemlösningar inom olika områden/system, dessa kan vara inom stora komplexa 

tekniska, sociala eller ekonomiska områden men även olika system som arbetar för sig. 

Möjlighetsskapande inom hållbara utveckling är ett stort område och det är just detta som hela idén 

med ingenjörsyrket handlar om, att utbilda människor så att de kan hitta sina egna förmågor och att 

använda dessa till att lösa olika sorters problem. Att förstå världen ger också stora möjligheter att 

förstå olika problem som i dagsläget är nödvändiga just för att kunna ta fram och skapa dessa nya 

möjligheter. Genom att ingenjörer har en bra ställning i världen och jobbar mycket med olika sorters 

problemlösningar kan denna yrkesroll ha stor påverkan av utvecklingen i världen, därtill ska tillägas att 

utvecklingen kan påverkas antingen till det bättre men det kan också bli till det sämre. (Dahlin, 2014)  

Många ingenjörer blir under sin karriär även chefer eller ledare över olika projekt. Här blir möjligheten 

att kunna påverka samhället ännu mera tydlig, andra ingenjörer går vidare till att forska på olika företag 

men även på skolor runt om i världen, också här blir möjligheten att kunna påverka framtiden i en 

riktning ännu mera påtaglig.  

Generellt finns det tre olika typer av hållbar utveckling: 

 Teknikskifte 

 Effektiviseringar 

 Minskad användning 

 

Teknikskifte handlar just om att byta ut gammal teknik mot den som är nyare, bättre och hållbarare. 

Ett exempel som ligger i tiden skulle kunna vara att utveckla teknik som gör att människan inte blir lika 

beroende av att använda fossila bränslen i så stor utveckling som vi gör idag, här skulle den nyare 

tekniken kunna vara att bilar använder sig av vätgas i större utsträckning än vad som görs idag.  Även 

effektiviseringar som handlar om att med teknik som redan finns att tillgå minska utsläpp och 

kostnader, och det är just dessa små förbättringar som oftast är bra för ekologin men även för 

ekonomin. Den minskad användning handlar däremot om att med nya eller redan befintliga skatter 

och avgifter minska omfattningen av en process genom att reducera dess nyttighet för att därefter 

kunna fram nya riktlinjer. (Dahlin, 2014) 

1.6 Etik 
Etik och moral har att göra med vad som uppfattas som rätt eller fel. När ordet moral nämns har det 

ofta att göra med samhällets ”fasta normer”, med detta menas människors osystematiska 

uppfattningar om vad som är rätt eller fel. Ordet etik finns många olika former till exempel regeletik, 

etik och religiös tro medans konsekvensetik däremot handlar mer om vad som är rätt eller fel på ett 

systematiskt sätt. Ett exempel på en fråga som kan diskuteras inom konsekvensetiken är frågan: Franck 

skriver (1993, 17) ”att inför ett yrkesval välja det yrke där förutsättningarna är störst för att kunna 

medverka till flest människors lycka och välgång”. Svaret på denna fråga när det gäller att arbeta på 

FMV kan diskuteras då FMV syftar till att öka säkerheten för svenska militärer och allmänheten där 

dödligt våld kan användas. Om det svenska försvaret däremot inte skulle finnas skulle kanske ännu 
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mer människor dö, vad som är etiskt rätt eller fel kan därför ofta vara väldigt svårt att svara på. (Franck, 

1993). 

 

1.7 Rapportens struktur 
 

1. Introduktion  

I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte, mål och avgränsningar i projektet. Kapitlet innehåller även 

hållbarutveckling, metod och etik 

2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs teorin som använts för att lösa uppsatta mål. 

3. Litteraturstudie  

I detta kapitel beskrivs olika tekniska rapporter som använts för att lösa uppsatta mål. 

4. Teoretisk prestanda 

Här beskrivs den teoretiska prestandan på några av datorns komponenter. 

5. Hårdvara och tester 

I detta kapitel presenteras datorns hårdvara och tester på datorns komponnter  

6. Nytt användargränssnitt 

Detta kapitel innehåller en beskrivning av det programmerade användargränssnittet samt en enkel 

användarmanual för användarna.  

7. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultaten av tester på det nya användargränssnittet samt 

rekommendationer på plattform. 

8. Diskussion 

I detta kapitel jämförs demoprogramvaran med det nya användargränssnittet.  

9. Slutsats 

Här beskrivs slutsatsen med projektet 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teori som använts för att kunna lösa problemen i projektet. Kapitlet är 

uppdelat i tre delar där kapitel 2.1 beskriver teorin gällande digitalkameror, kapitel 2.2 beskriver teorin 

gällande datorn och dess komponenter kapitel 2.3 beskriver teorin gällande metodval.  

2.1 Digitalkamera 
Inne i en digitalkamera sitter sensorer som konverterar ljus till elektriska signaler. Dessa sensorer är 

ofta av typen charge coupled device (CCD) eller complementary metal oxide semiconductor sensorer 

(CMOS), skillnaden mellan CCD och CMOS är att kameror med CCD oftast tar bilder med bättre kvalitet. 

Anledningen till detta är att CMOS:s sensorer använder flera transistorer än CCD för att ta upp ljuset 

för att sedan sända vidare signalen, CCD sensorer använder dessutom av ett separat chip för att kunna 

skicka signalen vidare. Eftersom CCD sensorer tar upp mer fotoner (ljuspartiklar) än CMOS gör leder 

detta till att bilderna får bättre kvalitet (Nice, Wilson & Gurevich, 2006).  

En kameras upplösning mäts just i antalet sensorer, dessa sensorer kallas då ofta för pixlar och 

eftersom dagens kameror har väldigt många pixlar mäts nu upplösningen i antalet mega pixlar. Desto 

mer pixlar en kamera har desto mer information kan tas upp, detta i sin tur gör att bilden blir 

skarpare och resultatet av detta är att det går att skriva ut en större bild ju högre upplösning 

kameran har, samt att ju högre upplösning en kamera har desto större motiv kan fotas (Baron & 

Peck, 2009). 

När användare tar ett kort aktiveras kameras slutare, denna slutare gör att varje pixel som även kan 

ha olika pixelformat röd, grön, blå(RGB), YUV och råformat (RAW) (Microsoft 2015) men också olika 

stort antal bitar i bilden registreras (RAW 8-bit eller RAW 12-bit). Med RAW 8-bit menas att bilden kan 

innehålla 256 (=2^8) olika nyanser medans en bild är sparad i RAW 12-bit format kan innehålla 65 536 

(=2^16) olika nyanser. En bild som enbart är gråskalig innehåller svart och vitt och många olika nyanser 

där i mellan medans en RGB bild däremot består utav tre olika gråskaliga bilder det vill säga en röd, en 

grön och en blå gråskalabild. Bilder som sparas i högre bitfotmar kräver dock mera prestanda från 

datorns olika komponenter än bilder med lägre bitformat. (Moviestudiozen, 2012) 

I kameran återskapas sedan bilden med hjälp av miljoner små delar av just röd, grön och blå data. 

Kamerans processor samlar sedan ihop denna data vilket sedan paketeras till en fil som sparas i 

kameran vilket även gör att detta sedan kan föras över till en dator, skrivare eller någon annan enhet. 

(Baron & Peck, 2009) 
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2.2 Datorns och dess komponenter  
De komponenter som tar emot data från kamerasystemet är bland annat processorn, grafikkortet, 

random acess memory (RAM), north- & southbridge (Chipset), Universal serial bus (USB), Peripheral 

Component Interface (PCI) samt hårddisk. All data som kommer från kamerasystemet och dess 

komponenter sitter på ett moderkort och det är prestandan på just dessa som avgör hur bra detta 

system kommer att fungera. Denna data färdas från kamerorna in till de olika komponenterna enligt 

figur 1 nedan. (Ross & Murdock, 2007). 

 

 

Figur 1. Olika komponenter i datorn 

2.2.1 USB 
När extern hårdvara enkelt ska kopplas in till en personal computer (PC) används en Universal serial 

bus (USB) vilket alla datorer som tillverkas idag har och är det gränssnittet som använts mest. När en 

USB-enhet kopplas in i en dator installeras tillhörande programvara helt automatiskt och det är just 

denna enkelhet gör att många använder sig av USB ingångar när olika hårdvaror kopplas ihop med en 

PC. Exempel på vad som kan kopplas in i dessa utgångar är skrivare, möss, data/tvskärmar och 

kameror.  (Axelson, 2009) 

När det gäller dataöverföringshastighet inom USB finns det fyra stycken olika hastigheter.  

 Superspeed där 5 Gbps(625MB/s) kan behandlas  

 High speed där 480 Mbps(53MB/s) kan behandlas  

 Full speed där 12 Mbps(1.2MB/s) kan behandlas 

 Low speed där 1,5 Mbps(800 B/s) kan behandlas.  

 

För att överföra så mycket information som möjligt samtidigt använder USB sig av flera olika ”körfält”. 

Här kommer USB 3.0 som använder sig av flera körfält åt varje håll in i bilden. Den nyare och snabbare 

USB 3.0 använder sig av så kallade superspeed, detta gör att den kan överföra upp till fem gigabit per 

sekund vilket motsvarar en bandbredd på cirka 625MB/s vilket är avsevärt mycket information än vad 

en USB 2.0 highspeed klarar av (Axelson, 2009). 

2.2.2 PCI 
För att information ska kunna färdas från till exempel USB porten in till CPU:n men även till och från 

andra platser i datorn behöves en ”väg”, denna väg heter Peripheral Component Interconnect (PCI). 
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När PCI:n först lanserades år 1992 hade den en bandbreddshastighet på 132MB/s. Denna hastighet 

matchade då bra med hastigheten för den tidens processorer och andra datorkomponenter, då dagens 

datorer som behandlar mycket mera information kräver detta en mycket bättre prestanda används 

därför en nyare version som klarar av en bandbredd på upp till 4GB/s. En PCI består utav flera parallella 

trådar som kan delas in i tre huvuddelar adress, kontroll och data. I adressdelen specificeras adressen 

(vart informationen skall skickas) i kontrolldelen skickas olika signaler som påverkar dataöverföringen 

för att i den sista delen, skicka informationen som finns i lagrad i datan. PCI bussen är även kopplad till 

anslutningsdon som används för att information och data ska kunna flöda mellan de olika 

komponenterna som finns i en dator. (Abbott, 2004) 

 

Tabell 1. Bandbredd för olika PCI bussar(Abbott, 2004) 

 

 

2.2.3 Chipset 
Den komponent som dirigerarar och se till att dessa signaler kommer till rätt plats med rätt hastighet 

men som också omvandlar signaler innan och efter dem behandlas i processorn kallas för chipset. Vid 

användning av Intel och AMD processorer separeras chipsetet till två olika delar som kallas Northbridge 

(memory controller) och Southbridge (input/output controller). Southbridge delen behandlar signaler 

från de långsammare komponenterna vilket bland annat är nätverkskortet och USB - portarna medans 

Northbridge delen hanterar de snabbare signalerna som bland annat innefattar kommunikationen 

med grafikkortet och RAM. (Ross & Murdock, 2007) 

2.2.4 Processorn 
Datorns ”hjärna” även kallad processorn central Central Processing Unit (CPU) byter information med 

alla andra komponenter på datorn och är en av de viktigaste delarna i en dator. Vid inköp av ny 

processor till en dator är det därför viktigt att processorns uttag är kompatibelt med moderkortets 

uttag, detta monteras sedan i en sockel för att sedan kunna monteras på moderkortet. Eftersom 

datorprocessorernas utveckling går fort innebär det att CPU:n kan lösa mer komplexa uppgifter men 

också att den arbetar snabbare, eftersom den elektriska energin som hela tiden passerar genom 

processorn förvandlas till värme är det därför viktigt att ha en bra fläkt som kyler ner processorn.  
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Strukturen i bild 2 nedan är hämtad ifrån en typ av AMD design. Samma princip fungerar även hos 

Intels CPU struktur. (Ross & Murdock, 2007) 

 

Figur 2. Processorns delar (Ross & Murdock, 2007) 

Följande saker görs i en CPU:  

En kontrollenhet pratar med ett så kallat arbetsminne och får därigenom instruktioner om hur 

minnet ska flytta data till kärnprocessorn. Dessa instruktioner klockas med en puls och det är 

frekvensen på denna puls bestämmer hur fort processorn behandlar olika data såsom 

beräkningar och andra typer av information.  

 Kontrollenheten skickar instruktioner till kärnprocessorn, denna kan ge tre stycken olika 

typer av handlingar. 

o Hoppa mellan olika instruktioner. 

o Flytta data mellan olika delar i minnet. 

o Utföra matematiska operationer som addition och subtraktion av data. 

 Kontrollminnet utbyter data och instruktioner med datorns RAM. 

 I/O kontrollern flyttar data mellan datorns in- och utgångar. 

 I cacheminne nivå 1 lagras kommandon som ofta används av kärnprocessorn.  Detta minne 

tar även hand om output data som genereras av kärnprocessorn.  

 En mellanhand i form av ett större nivå2 cacheminne. Denna mellanhand jobbar mellan RAM 

och nivå 1 cacheminne. 

Processorer har inte bara en kärna att jobba från, dagens processorer använder sig av flera kärnor som 

alla har ett eget minne och kan koordinera information från extern hårdvara, detta gör att information 

och data kan spridas ut över alla kärnor och på så sätt kan mer data behandlas på samma tid. Jobbar 

komplexa program i bakgrunden som till exempel att ladda ner en stor fil medan användaren kör andra 

program är detta ett bra sätt att utnyttja datorns kapacitet på. (Ross & Murdock, 2007) 

2.2.5 RAM 
När filer som ska sparas permanent används ofta en hårddisk, denna hårdvara är relativt långsam emot 

det så kallade Random Access Memory (RAM) där information finns för att processorn ska kunna lösa 

sina uppgifter. Detta minne är ett korttidsminne som sitter väldigt nära processorn och chipsetet, just 

att det sitter nära dessa komponenter gör att data kan hanteras mycket snabbare än vad den kan göra 

i andra minnen. I varje RAM-krets finns flera hundra miljoner celler som varje representerar en bit data 

som lagras på en slumpmässig adress. Varje bit är uppdelad i kolumner och rader samt har ett specifikt 

nummer som ligger på en unik adress i datorns minne vilket gör att processorn måste ”prata” med 

RAM varje gång den ska hämta information. För att kunna hålla rätt status på minnet måste detta 
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laddas upp, sker detta flera gånger per sekund kallas det istället för Dynamic memory (DRAM). (Ross 

& Murdock, 2007)  

Det är lätt att lägga eller byta ut RAM eftersom alla moduler som passar till moderkortet har samma 

dimensioner. 256 MB RAM-moduler är troligtvis det minsta som finns i dagens datorvärld, kapaciteten 

ökar hela tiden med det bubbla det vill säga 256MB till 512MB, 512MB till 1 GB (1024MB) och så vidare. 

Statik Ram(SRAM) är ett alternativ till DRAM, detta behöver däremot ingen ny laddning så länge 

transistorerna som är kopplat till minnet får ström.  När datorn slås av försvinner även strömmen till 

datorn och minnet kommer att radera sig själv. Nackdelen med detta minne är att SRAM använder sig 

av flera transistorer vilket i sin tur gör att SRAM är dyrare men snabbare än DRAM. (Ross & Murdock, 

2007)  

2.2.6 Mekanisk hårddisk 
Om RAM är korttidsminnet i datorn är datorns långtidsminne hårddisken. En mekanisk hårddisk (till 

skillnad från en solid hårddisk) skriver in eller läser data från en eller flera magnetiska diskar som hela 

tiden roterar. Eftersom hårddisken är en väldigt känslig komponent i en dator ligger denna i en 

förseglad aluminiumlåda just att hålla borta bland annat smuts, damm och fukt. Lådan är och bunden 

till ett kretskort som tar emot och sänder ut instruktioner till en arm med ett läs- och skrivhuvud som 

letar upp rätt ”adress” på dom roterande diskarna. För att korrekt information ska kunna samköras 

mellan CPU:n och hårddisken måste dom elektroniska pulserna mellan dess digitala data också 

konverteras.  (Ross & Murdock, 2007) 
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2.2.7 Hastighet 
En av de vanligaste frågorna när det kommer till den mekaniska hårddiskens hastighet brukar vara 

söktiden. Söktiden är den tid det tar för läs/skrivhuvudet att flytta sig mellan olika platser på disken 

samt rotationen på plattorna. En annan fråga som kan ställas är hastigheten hos en hårddisk, 

hastigheten mäts i hur många rotationer per minut skivorna rör sig (Revolutions Per Minute (RPM)). 

De vanligaste hastigheterna är 5400 RPM,7200 RPM och 9600 RPM men även högprestanda hårddiskar 

finns med upp till 15 000 RPM där överföringshastigheten varierar mellan 50 – 150MB/s. Aktiviteten 

inuti lådan är påtaglig när en hårddisk arbetar, armarna som bär på huvudet kan flytta sig från en disk 

till en annan flera hundra gånger per sekund samtidigt som diskarna kan rotera 160 RPS eller mer. Bild 

tre nedan visar en mekanisk hårddisk. (Ross & Murdock, 2007) 

 

Figur 3. Mekanisk hårddisk (Ross & Murdock, 2007) 

 

2.2.8 Solid hårddisk 
Nu för tiden finns även den nya Solid State Drive (SSD) hårddisken som är väldigt pålitlig och som inte 

har några rörliga delar i sig. Pålitligheten på hårddiskar är generellt sätt hög och mäts i mean time 

between failures (MTBF), hos mekaniska hårddiskar sker fel i teorin endast vart 57:e år medans hos 

SSD hårddiskar med ett mellanrum som är fem gånger längre. Just för att SSD inte har några rörliga 

delar såsom spinnande diskar eller läs/skriv huvuden ökar även dess skriv/läs hastighet. Jämförs en 

SSD med en mekanisk hårddisk är läs/skrivhastigheten på en SSD 510–550 MB/s medan en mekanisk 

disk (som även går att läsa om i föregående kapitel) har en läs/skrivhastigheten 50–150 MB/s. 

Fotografer och personer som håller på mycket med bilder och grafik använder sig av SSD just för att 

prestandan är så pass mycket högre. Även personer som använder dator för vardagligt bruk kommer 

att märka en skillnad. (Harris, 2012) 

 

2.2.9 Moderkort 
I en dator sitter ett moderkort som många av komponenterna i datorn är kopplat till. Moderkortets 

huvudfunktioner är att ge fysiskt stöd till processorn, de olika korten på datorn och olika in- och 
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utgångar samt göra det möjligt för digital data att flöda mellan alla komponenter på datorn. (Ross & 

Murdock, 2007) 

2.3 Programutvecklingsmetodik  
Det finns många olika modeller för att utveckla ett program. En av dessa metoder är 

vattenfallsmodellen som lägger väldigt stor fokus på planeringen innan programmet utvecklas. Det 

finns även andra agila programutvecklingsmetoder där det är mindre fokusen på planering och större 

fokus på kundens önskemål.  

2.3.1 Vattenfallsmodellen  
Modellen kallas för vattenfallsmodellen på grund av att framstegen ses som ett flöde neråt genom 

olika faser, just detta gör att vattenfallsmodellen till en av dom vanligaste metoderna inom 

programutveckling. Den första vattenfallsmetoden hade sju olika steg men nu mera finns den i olika 

versioner som har sex eller sju steg och för att modellen ska fungera gås alla steg igenom i rätt ordning 

samt varje steg skall vara helt färdigt innan nästa steg påbörjas. 

Steg ett handlar om att få fram information om programmet där en kravanalys och specifikation görs. 

Resultatet av detta steg kan bli till exempel en kravspecifikation eller en diskussion mellan utvecklare 

och användare, därefter skapas ofta en modell av programmet genom olika typer av diagram. Steg två 

handlar om systemets design till exempel till exempel val av hårdvara, vilka system programmet skall 

vara anpassat för, databaser och utformning av användargränssnitt. Nästa steg det vill säga steg tre är 

implementeringsfasen där alla delar av programmet kodas för att sedan sättas ihop till en fungerande 

enhet. I steg fyra testas sedan programmet för att se att alla krav uppfylls för att sen installeras hos 

användare (alt kund) för att i det sista steget se till att kunna uppdatera och underhålla programmet. 

Denna modell är väldigt kostnadseffektiv eftersom det går efter varje steg att besluta om projektet 

skall fortsätta eller läggas ner, men fungerar inte lika bra om förändringar sker under utvecklandets 

gång. (Winston, 1970) 

 

Figur 4. Vattenfallsmodellen  
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2.3.2 Agil systemutveckling 
Agil systemutveckling är en programutvecklingsmetod som handlar om att förenkla saker genom att 

minska på planeringen och fokusera mer på användarens önskemål. Agil systemutveckling kommer 

ursprungligen från lean production som fokuserar bland annat på att ständigt utvecklas, standardisera 

processer samt vara flexibla för att kunna förändras beroende på kundens önskan. Lean production 

var ursprungligen till för att utveckla produktionssystem men det kan även användas för att utveckla 

mjukvaror. (Stober & Hansmann, 2009) 

Anledningen till att minska på planeringen i ett projekt är på grund av att osäkerheten i hur saker och 

ting fungerar är väldigt hög i början i ett projekt och för att det är väldigt svårt att förutspå allting och 

det är just därför också väldigt svårt att planera vilket ses i bild 5 nedan. Den Agila systemutveckling 

kan delas in i flera olika metoder som till exempel SCRUM, RUP och extrem programmering. (Keith, 

2010) 

 

Figur 5. Osäkerheten i ett projekt (Keith, 2010) 

 

 

2.3.3 Scrum 
Metoden används främst för att tillverka komplexa produkter där fokus ligger på mycket på hur 

människor arbetar med varandra för att tillverka produkter samt att öka produktiviteten och ständigt 

förbättra sig (Denna metod används mycket av spelutvecklare). Vid användning av scrum delas 

projektet in i olika faser för att små framsteg i projektet ständigt nås, detta för att tillverkningen ska 

kunna anpassas efter möjliga ändringar av produkten.  

Scrum metoden har tre olika huvudroller produktägaren, utvecklingslaget och scrummästaren. Kunden 

(produktägaren) är den person som har kravet på den produkt som skall utvecklas, utvecklingslaget är 

de personer som utvecklar produkten/programmet men är också ansvariga för att utveckla och testa 
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projektet och till slut scrummästaren som är ansvarig för att utbilda laget om scrum och se till att alla 

gör framsteg. Scrum metoden består även av ett antal huvuddelar sprint,product backlog, sprint 

backlog, och färdig produkt. Ett projekt som utvecklas med scrum gör framsteg cirka varannan till var 

fjärde vecka och detta kallas då för sprint och när projektgruppen har möte mellan dessa sprints väljs 

olika prioriterade mål (product backlog) ut och från dessa mål väljs även vilka funktioner (product 

backlogi team (PBI)) som ska tas med men också hur lång tid (sprint backlog) det tar att implementera 

varje PBI och allt detta görs för att få en färdig produkt (Keith, 2010). 

2.3.4 Rational unified process 
När ny mjukvara ska utvecklas delas personer/grupper in efter erfarenhet och kompetens av 

projektledaren just för att mjukvara ska kunna utvecklas på ett disciplinerat sätt. För att sedan kunna 

säkerställa att projektet stannar inom budgeten samt håller hög kvalitet används 

programutvecklingsmetoden Rational unified process (RUP).  

De olika delar som RUP består är roller, uppgift, objekt samt arbetsgång. Första delen som kallas roller 

(som alla har olika ansvar och uppföranden och inte ska likställas med titlar) handlar om att personer 

i ett projekt har olika typer av roller. Dessa roller beror till stor del på vad för produkt som är under 

utveckling men beror också på att personer kan till exempel under vissa projekt eller tidpunkter ha 

rollen som designer och vid annan tidpunkt systemanalytiker.  

När rollerna sedan är tillsatta gäller det att ge varje person eller grupp får en specifik uppgift i projektet. 

Det är också viktigt att en uppgift inte är för stor just för att den inte skall delas in i deluppgifter samt 

att får heller inte bli för liten eftersom risken blir då att den blir bortglömd eller knuffad åt sidan.  

Objekt delen handlar om att informationen i ett projekt kommer i formen av olika objekt som till 

exempel en designmodell eller dokumentation. Denna del hör ihop lite med fjärden delen i RUP som 

kallas arbetsgång där den utifrån objekt delen planeras ett tillvägagångssätt över arbetet samt 

planering av hur och när de olika delarna i projektet ska utföras  

Likt många andra agila programutvecklingsmetoder är fördelen med RUP att det är mycket enklare 

att hantera förändringar under projektets gång i jämförelse med andra metoder. Nackdelen är att 

det är svårare att se hur projektet ligger till tidsmässigt.  
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3 Litteraturstudie 

I detta kapitel presenteras information som är tagen från olika tekniska rapporter från som använts i 

projektet.  

3.1 USB 3.0 kamerasystem 
En viktig faktor till USB kamerorna är strömkonsumtionen där ett USB 3.0 uttag är tillverkat så att det 

ska klara av upp till 4.5 W medan ett USB 2.0 uttag är designat för att klara av 2.5 W. Ett USB 3.0 uttag 

är även bakåtkompatibelt med USB 2.0 och strömförsörjningen till USB 3.0 uttaget kan därför variera 

beroende på hur moderkortet är uppbyggt. Industrikamerorna (Grasshopper 3) har en genomsnittlig 

strömkonsumtion på 4 W, vilket gör att de är bra på att externt strömförsörja kamerorna om det 

uppstår problem. En annan faktor som är viktig att tänka på vid uppbyggnad av ett USB 3.0 

femmeterskablar testats på laptops samt stationära datorer där slutsatsen av dessa tester är att 

femmeterskablarna gör kopplingen instabil på laptops. Anledningen till detta är att USB 3.0 

kontrollerchipet och USB 3.0 portarna sitter väldigt nära varandra på PCI kortet medans på laptops 

däremot är avståndet längre eftersom moderkortet är annorlunda designat. Point Grey 

rekommenderar även ett separat grafikkort för att hjälpa processorn med att visa bilder på skärmen. 

Och vid snabb överföring av hög bandbredd rekommenderas att alla datorkomponenter som påverkar 

systemet identifieras för att kunna välja rätt hårdvara samt eliminera flaskhalsar. (Point Grey 2014d) 

Vid användning av en extern USB förgreningshub delas bandbredden upp på antalet kameror som 

kopplas in i den, därför är en viktig faktor att tänka på hur många USB 3.0 uttag som används vid samma 

tillfälle. Många externa USB 3.0 hubbar där uttag kopplas direkt till PCI-expressen använder ofta bara 

ett PCI-expressuttag på moderkortet vilket gör att bandbredden delas upp på antalet kameror. För att 

inte dela på bandbredden vid användning av flera kameror bör därför ett externt USB 3.0 kort som tar 

upp flera PCI-expressuttag användas. För att komma fram till vilka konfigurationer som är 

rekommenderade för att få ut maximal effekt från kamerorna har Point Grey gjort olika tester på olika 

datorkomponenter samt drivrutiner. Point grey rekommenderar en intel Core i7-4770 processor eller 

motsvarande vilket är en hastighet på 3.5GHz samt ett RAM på minst 4 GB samt en USB 3.0 kabel på 

tre meter medans fem meters kabeln inte rekommenderas för laptops eller datorer med moderkort 

med inbyggt USB 3.0. Point Grey rekommenderar även Windows 7 som operativsystem (32 eller 64 

bitars) samt intel/PGRUSBcam drivrutiner. Intel USB 3.0 Extensible host controller eller Fresco Logic 

FL1100 kort rekommenderas även till datorn. (Point Grey 2014c) 

3.2 Snabb överföring av stor bandbredd 
Hur stor bandbredd (Hz) som bilder kan sparas med beror främst på hur hög processorns hastighet är 

men också hur många av processors kärnor som används, hur stort RAM datorn har, hårddiskens 

skrivhastighet samt hur optimerad mjukvaran som kamerorna körs på är. Vid inspelningar med 

kamerorna kan läget streaming väljas, vilket innebär att bilderna sparas direkt på hårddisken. Detta 

kräver ett lika stort RAM samt inte en lika snabb processor medans det kräver en hårddisk med väldigt 

snabb skrivhastighet. Väljs istället läget buffering sparas däremot bilderna först på RAM för att sedan 

i lugn och ro sparas ner på hårddisken. Detta läge kräver ingen snabb hårddisk eftersom bilderna sparas 

på hårddisken efter inspelningen är klar, men det kräver dock en väldigt snabb CPU samt ett stort RAM 

om många bilder skall sparas. Just antalet kameror som används samtidigt gör att bandbredden 

varierar, vid användning av två kameror istället för en blir bandbredden dubbelt så hög och vid tre 

kameror tre gånger hög och så vidare. För att beräkna bandbredden för en kamera används formeln 

nedan där nu bredden och höjden mäts i antalet pixlar. (Point Grey 2014f) 
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𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑 ∗ 𝐻ö𝑗𝑑 ∗ 𝐵𝑖𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑 ∗ 𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 = 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 𝑖 𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 

Tabell 2. Bytes per pixel beroende på pixelformat (Point Grey 2014f) 

 

 

Den effektiva bandbredden på USB 3.0 är i genomsnitt 450 MB/s men kan variera beroende på hur 

USB kortet hanterar bandbredd. (Point Grey 2014f) 

 

3.3 Anledningar till missade bilder vid inspelning 
I demoprogrammet som används kan användaren ställa in frames per second (FPS). Är denna FPS för 

högt inställd visas en skillnad i bildfälten ”visade bilder” och ”begärda bilder”. Anledningen till att dessa 

två bildfält kan visa olika i bildhastighet är att PC:en eller systemet inte har tillräckligt med kraft att 

klara denna FPS inställning och detta medför då att användaren får ”skippade bilder”. När detta 

inträffar kan användaren titta i fältet med kamerainformation och se vilken typ av USB som används 

samt dess hastighet. Det är också viktigt att ta reda på om styrenheten och moderkortet ens är kapabla 

att hantera USB 3.0. (Point Grey 2014b) 

 

 

Figur 6. Kamerainformation (Point Grey 2014b) 

 

Direkt vid start letar programmet efter fyra olika buffertar i minnet där bilderna som kommer från 

kameran kan fördelas, om detta minne redan vid start eller blir fullt under inspelningen kommer 

programmet att rapportera ”skippade bilder”. Redan när en kamera startas börjar den genast att fånga 

och streama bilder som visas på skärmen, vilka sedan skickas till någon av dessa buffertar. Om dessa 

bilder inte låses fast kommer de att överskriva varandra och det kan också ge upphov till ”skippade 

bilder” vid inspelning. För att undvika att programmet rapporterar skippade bilder kan användaren 
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fördela data över flera buffertar, minska responstiden (systemets responstid kan bero på att CPU:n är 

överbelastad), eller begränsa mängden data som behandlas mellan olika buffertar. (Point Grey 2014a) 

 

3.4 Varför använda USB 3.0 
Med nästa generations bussar, även kallad USB 3.0 Superspeed kommer en hel del nya förbättringar 

vilket ses i tabell 3. (Point Grey 2014e) 

 

Tabell 3. Förbättringar med USB 3.0 (Point Grey 2014e) 

  Förbättringar  Utmaningar 

• Högre bandbredd (genomsnittlig 450 MB/s) 
• Ökad effekt 
• Mindre strömförbrukning 
• Lägre CPU användning 
• Förbättrad tillförlitlighet 
• Kabellåsning 
• USB 3 vision standardisering 

• Högre bandbredd kräver större datorkraft 
• Kortare kabellängder 
• Modernare gränssnitt 

  
Nya tester visar att dataöverföring med effektivare bandbredd gör USB 3.0 tio gånger bättre än sin 

föregångare USB 2.0. Till exempel att om en användare vill använda fyra stycken 0.3 MP USB 2.0 

kameror och dessa kameror ska använda 30 FPS kan dessa nu bytas ut mot en enda USB 3.0 kamera 

med samma bandbredd (Point Grey 2014e). 

3.5 Sammanfattning av litteraturstudie 
Litteraturstudierna har visat att en processor på 3.5 GHz rekommenderas men detta kan variera 

beroende på hur bra mjukvaran är optimerad samt användningen av processorns kärnor. Det finns 

två olika alternativ för att spara ner bilder; det ena är att först spara dem är direkt på hårddisk, vilket 

kräver en väldigt snabb hårddisk, och det andra sättet är att först spara bilderna på RAM och sedan 

spara ner dem på hårddisk. Observera att det bara krävs 4 Gb RAM om bilderna sparas direkt på 

hårddisken men det krävs ytterligare utrymme om bilderna först ska sparas på RAM för att sedan 

laddas ner på hårddisken.  

Rekommendationen är även att bilderna sparas i pixelformatet RAW8/Mono8 för lägsta bandbredd. 

Förgreningskabel bör inte användas till en USB 3.0 port eftersom bandbredden då delas upp på 

antalet kameror som är kopplade till den samt att USB kablarna till kamerorna inte bör vara mer än 

tre meter. En annan slutsats av litteraturstudierna är att bandbredden på USB bussarna kan variera 

beroende på hur många PCI uttag USB bussen är kopplad till.   
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4 Teoretisk prestanda 

I detta kapitel kommer den teoretiska prestandan att tas upp för varje enskild komponent som är 

intressant för att kunna förstå vilken del av datorn som eventuellt är en flaskhals. 

4.1 USB 
Den tidigare versionen av USB, USB 2.0 kunde som maximalt hantera 54 MB/s bandbredd vilket inte är 

tillräckligt för detta användningsområde. Därför kommer USB 3.0 till bättre användning just för att den 

maximala bandbredden är 640MB/s medans den genomsnittliga hastigheten är 450 MB/s. 

Bandbredden för en kamera är: 

𝐵𝑟𝑒𝑑𝑑 ∗ 𝐻ö𝑗𝑑 ∗ 𝐵𝑖𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑 ∗ 𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙 = 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 𝑖 𝐵𝑦𝑡𝑒𝑠 

För att räkna ut bandbredden enligt målet på 2048 * 2048 bilder per sekund skrivs det in i formeln på 

bredd och höjd och eftersom bildhastigheten skall vara 50 bilder per sekund skrivs också detta in i 

formeln. Pixelformatet som används är Raw8 blir antalet bytes per pixel ett, antalet kameror är två, 

därför multipliceras allting med två och bandbredden blir då 419 MB/s, vilket innebär att USB 3.0 

bussen inte bör vara en flaskhals för att klara målet.  

2048 ∗ 2048 ∗ 50 ∗ 1 ∗ 2 = 419 𝑀𝐵/𝑠 

Skall högre bildhastighet än 53 användas på två kameror med upplösningen 2048 * 2048 kan USB 

bussen bli en flaskhals eftersom 450 är den genomsnittliga bandbredden för en USB 3.0 bus och 

detta blir 
450𝑀𝐵

2048∗2048∗1∗2
= 53 𝑏𝑖𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑. Hur hög bandbredd USB bussen klarar av kan dock 

variera beroende på hur många PCI uttag USB bussen är kopplad till.  

4.2 PCI 
Hur hög bandbredd PCI bussen klarar av beror på vilken versions PCI det är. PCI express klarar av mellan 

0.5GB/s – 4GB/s vilket är högre än vad som behövs för att klara av för at hantera två kameror med 50 

FPS och full upplösning. PCI-express finns på samtliga plattformar och skulle högre bildhastighet än 59 

bilder per sekund användas på två kameror med upplösningen 2048 * 2048 kan PCI bussen bli en 

flaskhals eftersom 
500𝑀𝐵

2048∗2048∗1∗2
= 59 𝑏𝑖𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑. 

4.3 Processorn 
Hur bra prestanda en processor har beror mycket på hur hög klockfrekvens den har samt hur många 

kärnor den har. Hur hög klockfrekvens som exakt behövs för att hantera ett visst antal bilder per 

sekund är dock väldigt svårt att avgöra då detta räknas i bandbredd medans processorns hastighet 

räknas ut i operationer per sekund. Efter att tester och litteraturstudier gjorts går det att säga att 

processorn är en flaskhals i systemet då många tester har gjorts av Point Grey som visar att det 

rekommenderas en processor på 3.5 GHz. Processorn är därför en flaskhals på alla datorer.  

4.4 RAM 
Eftersom RAM används som ett korttidsminne används hela tiden RAM för alla applikationer i datorn 

samt för att hålla bilderna som skall visas och föras in i datorn och därför rekommenderas därför ett 

RAM på minst 4 GB. För att spela in bilder som först sparas i RAM krävs även ett tillräckligt stort RAM 

eftersom varje bild som sparas på RAM med upplösningen  2048 ∗ 2048 tar 2048 ∗ 2048 =

𝑐𝑖𝑟𝑘𝑎 4.2𝑀𝐵. Bilder som ska sparas i RAM i en tid på 10 sekunder med två stycken kameror med 

bildhastigheten 50 bilder per sekund krävs därför ett RAM med storleken 4𝐺𝐵 + 4.2𝑀𝐵 ∗ 10 ∗ 50 =

6.1𝐺𝐵. Detta gör då att RAM är en flaskhals på dator fyra om bilderna skall sparas på hårddisken 

först.  
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4.5 Hårddisk 
Hur snabb hårddisken bör vara beror på vilken inspelningsmetod som används. Skall bilderna först 

sparas i RAM först finns det inget krav på hårddiskens hastighet men ska bilderna däremot sparas 

direkt på hårddisk finns det krav på hur snabb hårddisken måste vara. Eftersom en bild med 

upplösningen 2048*2048 tar 4.2 MB plats på hårddisken vid bildformatet PGM krävs det utrymmet: 

4.2 ∗ 50 ∗ 2 =
420𝑀𝐵

𝑠
på hårddisken för att spara bilder med två kameror med bildhastigheten 50 bilder 

per sekund. Hårddisken är därför en flaskhals på alla datorer om bilderna skall sparas direkt på 

hårddisken.  
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5 Hårdvara och tester 

I detta kapitel redovisas ett antal av datorns komponenter och deras prestanda, avgränsningar av 

tester samt resultat av tester med demoprogramvaran. 

5.1 Hårdvara 
För att utvärdera den maximala prestandan på hårdvaran på FMV:s befintliga datorer togs 

information fram på sex av datorernas komponenter. Dessa komponenter var: 

 CPU (Fabrikat, klockfrekvens samt antal kärnor) 

 RAM (Storlek) 

 Hårddisk (Läshastighet, skrivhastighet samt typ av hårddisk) 

 Grafikkort (Fabrikat, grafikprocessor och grafikminne) 

 PCI bus (Bandbredd) 

 USB (BUS speed) 

Information om datorns olika prestanda och deras komponenter har tagits fram på fyra av FMV:s 

datorer just för att kunna kartlägga den teoretiska prestandan, identifiera flaskhalsar samt föreslå 

en plattform. Tabell 4 nedan visar informationen om de befintliga plattformarna. 

Tabell 4. Hårdvara i datorer 

Datorkomponent Dator 1 Dator 2 Dator 3 Dator 4 

CPU Intel Core i7-3720Q Intel Core i7-3720Q Intel Core i7-4510U 
Intel Atom 
E3845 

Klockfrekvens på 
CPU 2.6 GHz 2.6 GHz 2.0 GHz 1.9 GHz 

Antal Kärnor 4 st 4 st 2 st 4 st  

RAM 20 GB 20 GB 8 GB 4 GB 

Läshastighet 
Hårddisk 79 MB/s 57 MB/s 83 MB/s 256 MB/s 

Skrivhastighet 
Hårddisk 78 MB/s 55 MB/s 82 MB/s 239 MB/s 

Grafikkort  
NVIDIA Quadro 
K1000M 

NVIDIA Quadro 
K1000M 

NVIDIA Quadro 
K2000M 

Intel HD 
Graphics 

Grafikprocessor 
Intel HD Graphics 
4000 

Intel HD Graphics 
4000 

Intel HD Graphics 
4000 

Intel HD 
Graphics 

Grafikminne 2 GB 2 GB 1 GB 1.9 GB 

BUS speed s5000 s5000 s5000 s5000 

PCIe BUS Speed 5 GT/s 5 GT/s 5 GT/s 5 GT/s 
 

 

 

5.2 Avgränsningar av tester med demoprogramvara 
Tester gjordes på demoprogramvaran för att ta fram data om maximal bildhastighet på varje plattform 

men på grund av inkonsekvent data bestämdes att dessa tester inte skulle fortgå. Tester gjordes även 

med att spara ner bilderna direkt till hårddisk och att båda kamerorna var kopplade till samma USB-

port med hjälp av en förgreningsadapter men på grund av det låga FPS – resultatet togs beslutet att 
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detta inte kommer användas. Bildhastigheten blev betydligt högre då bilder sparas direkt på kamerans 

minne men på grund av att minnets storlek beslutades det att detta heller inte kommer att användas 

5.3 Test och resultat av demoprogramvara 
När tester utfördes med demoprogramvaran beslutades därför att Inspelning sker med en eller två 

kameror på samma plattform, spara bilderna på RAM först, för att sedan föra av över dem till hårddisk 

och att kamerorna var kopplade till varsin USB-port på datorn 

Tabell 5 representerar befintliga datorer som tillhandahålls av FMV och i den första delen tas elva 

stycken hårdvara upp som finns i varje dator, dessa är samma i varje dator. I den övre delen syns även 

vad varje hårdvara har för prestanda och i den nedre delen tabell syns sex stycken olika tester som 

gjorts med datorerna samt hur många kameror som är inkopplade i datorn och med vilken upplösning 

kameran/kamerorna är inställda på. Också i den nedre delen syns resultatet i detta fall hur många FPS 

som datorn klarar av att hantera innan den får problem och börjar att hoppa över bilder.  

Tabell 5. Hårdvara samt resultat av tester 

Datorkomponent  Dator 1 Dator 2 Dator 3 Dator 4 

CPU Intel Core i7-3720Q Intel Core i7-3720Q Intel Core i7-4510U 
Intel Atom 
E3845 

Klockfrekvens på 
CPU 2.6 GHz 2.6 GHz 2.0 GHz 1.9 GHz 

Antal Kärnor 4 st 4 st 2 st 4 st  

RAM 20 GB 20 GB 8 GB 4 GB 

Läshastighet 
Hårddisk 79 MB/s 57 MB/s 83 MB/s 256 MB/s 

Skrivhastighet 
Hårddisk 78 MB/s 55 MB/s 82 MB/s 239 MB/s 

Grafikkort  
NVIDIA Quadro 
K1000M 

NVIDIA Quadro 
K1000M 

NVIDIA Quadro 
K2000M 

Intel HD 
Graphics 

Grafikprocessor 
Intel HD Graphics 
4000 

Intel HD Graphics 
4000 

Intel HD Graphics 
4000 

Intel HD 
Graphics 

Grafikminne 2 GB 2 GB 1 GB 1.9 GB 

BUS speed s5000 s5000 s5000 s5000 

PCIe BUS Speed 5 GT/s 5 GT/s 5 GT/s 5 GT/s 

Tester 
Dator 1 - Uppnåd 
fps 

Dator 2 - Uppnåd 
fps Dator 3 - Uppnåd fps 

Dator 4 - 
Uppnåd fps 

1 Kamera, 
2048*2048 60 fps 60 fps 20 fps 10 fps 

1 Kamera, 
2048*1024 90 fps 90 fps 30 fps 10 fps 

1 Kamera, 
1024*1024 130 fps 130 fps 60 fps 20 fps 

2 Kamera, 
2048*2048 20 fps 20 fps 20 fps < 10 fps 

2 Kamera, 
2048*1024 30 fps 30 fps 30 fps 10 fps  

2 Kamera, 
1024*1024 50 fps 50 fps 40 fps 10 fps 
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5.4 Slutsatser av tester 
 Med en kamera uppnås högre bildhastighet jämfört med två kameror 

 Vid lägre bildupplösning uppnåddes en högre bildhastighet. 

 Dator ett och två uppnådde högst FPS värde.
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6 Nytt användargränssnitt 

Detta kapitel förklarar hur användargränssnittet fungerar, även en enkel lathund till gränssnittet finns 

med.  

6.1 Vattenfallsmodellen 
Metoden som har valts för att utveckla användargränssnittet är vattenfallsmodellen och anledningen 

till detta är att projektets längd, komplexitet och att jobbet inte innefattar en kund samt antalet 

människor som involveras gör att varje steg i metoden krav, design, implementation och test inte får 

så många understeg och det är därför denna metod är bäst lämpad för detta projekt. Dock ska 

tillägas att eftersom programmet inte används till verkliga tester har driftsättningsdelen och 

underhållsdelen i vattenfallsmetoden inte utförts. Agila metoder som scrum är däremot mer 

lämpade för större, komplexare och längre projekt som involverar större mängd människor. Figur 6 

nedan visar hur vattenfallsmodellen har använts i projektet.  

 

 

Figur 7. Flödesschema av vattenfallsmodellen 

 

6.1.1 Krav 
Det första som gjordes var att bestämma vilka krav som programmet ska uppnå, dessa krav hämtades 

från projektspecifikationen och är att:  

 Det skall finnas två rutor med livebilder (en per kamera). Varje ruta skall vara skalbar. Det skall 

också gå att sätta in ett kryss/sikte i mitten av varje bild som också skall kunna flyttas. 

 Kunna slå av/på informationsrutan, skall innehålla samma funktioner som demoprogramvaran. 

 Alla inställningar som görs i programmet skall kunna sparas. När programmet startar skall det 

gå att välja ”senaste inställningar”, ”standardinställningar” eller ”hämta gamla inställningar” 

 Kunna välja namn på kamerorna som syns längst upp i fönstret 

 ”Kamerainställningar” och ”Trigger/Strobe inställningar” på startfönstret. 

 Inspelningsmodul med val av inspelningsparametrar, filformat och sökväg. 
 

Förutom kraven från projektspecifikationen sattes även önskemål upp:  

 Zoomfunktion till båda livebilderna  

 Kunna ändra färg på hårkorsen 

 Kunna välja namn på bilderna som sparas 

6.1.2 Design 
Nästa steg som gjordes var design steget och detta gjordes för att bestämma hur mjukvaran skulle 

programmeras men också hur användargränssnittet skulle se ut. Datorns komponenter hade stor 
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påverkan på programmets utformning och genom resultaten från utvärderingen av prestandan 

bestämdes följande: 

 Programmet skall använda flera av processorns kärnor. En kärna som kontrollerar programmet 

och visar livebilder från kamerorna. En kärna per kamera för att samla in bilder samt en kärna 

per kamera för att spara bilder.  

 Bilderna skall sparas på RAM för att sedan föras över till hårddisk 

 Bilderna skall sparas i Pixelformatet RAW8 

6.1.3 Implementation 
I vattenfallsmodellens tredje steg kodades användargränssnittet i programmeringsspråket C# och 

utvecklingsmiljön Visual Studio. För att få kontakt med kamerorna användes viss kod från Point Greys 

demoprogramvara Fly Capture men även referenser från Point Greys bibliotek användes för att kunna 

implementera vissa funktioner i Visual Studio. 

6.1.4 Test 
Efter implementeringsfasen testades det nya användargränssnittet (se kapitel 6). Testerna gjordes 

delvis för att hitta buggar i programmet, men också för att mäta prestandan på programmet för att 

sedan jämföra med testerna som gjordes på demoprogramvaran.  

6.2 Användargränssnittet   
Användargränssnittet är programmerat i mjukvaran Visual Studio och i programmeringsspråket C#, då 

detta system kräver såpass mycket processorkraft av programmet är det kodat för att använda fem 

olika trådar just för att kunna utnyttja processorns olika kärnor. Dessa trådar är huvudtrådar för att 

sköta programmet och uppdatera livebilderna från kameran som syns i användargränssnittet samt två 

trådar för att samla in bilder med kamera ett och två samt två trådar för att spara bilder med kamera 

ett och två. 

När programmet startas kommer en första ruta där val av kamera sker vilket ses i figur 8 nedan. Trycker 

sedan användaren på ”OK” laddas markerad kamera in och programmet hamnar i huvudfönstret vilket 

ses i figur 9 nedan, nu laddas även den senast använda senaste inställningar in från ett textdokument 

och när programmet stängs ner skriver programmet automatiskt ner de senaste aktiva inställningarna 

i ett textdokument som senare kan hittas i datorn på adressen: C:\CameraSettings\latestSettings. 

Trycker användaren däremot på ”Cancel” stängs programmet av och för att två kameror ska användas 

trycker användaren på knappen ”New Cam” för att välja nästa kamera i kamerasvalsrutan. Programmet 

är även kodat så att användaren kan ändra bildhastigheten samt upplösningen i kameran och detta 

görs genom att använda funktionen Camera. SetFormat7Configuration (Imagesettings, Packetsize). 
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Figur 8,  Kameravalsrutan 

 

Figur 9, Huvudfönstret i programmet 

Programmet är kodat så att pixelformatet alltid är RAW8 eftersom det ger lägst bandbredd enligt Point 

Grey (2014f) men ser också till att bilden alltid blir centrerad i kameran genom 

formeln:(maximalupplösning i ett led –  vald upplösning i ett led) / 2. För att kunna ändra 
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upplösning och FPS måste även packetstorleken sättas in i funktionen, denna packetstorlek varierar 

beroende på imagesettings och för att smidigt kunna ändra bildhastighet utan att behöva testa sig 

fram med olika packetstorlekar har packetstorleken räknats ut för olika bildhastigheter då 

pixelformatet är RAW8. Packetstorleken har räknats ut för de tre olika upplösningar som används i 

programmet vilket ses i tabell 12 nedan.  

Tabell 6. Packetstorleken vid pixelformatet RAW8 

 
2048*2048 2048*1024 1024*1024 

Packetstorlek: 528*FPS 264*FPS 128*FPS 

 

När inställningar ska sparas trycker användaren på knappen ”Settings” och sedan ”Save settings as” 

och användaren får sedan välja vart inställningarna skall sparas samt namnge vad mappen med 

inställningar skall heta. När ”open settings” knappen tryckts laddas de sparade inställningar upp och 

en ruta öppnas där användaren får välja vilka inställningar som skall laddas in. Har 

standardinställningar valts laddas dessa upp från ett textdokument som kan hittas i datorn på adressen 

C:\CameraSettings\standardSettings och för att ändra på dessa inställningar måste användaren ändra 

på siffrorna i textdokumenten som tillhör denna mapp. För att använda funktionen 

”standardinställningar” krävs det att datorn innehåller ett textdokument i denna mapp som heter 

”cameraSettings” och skall se ut enligt figur 9 nedan.  

När inställningarna ”FPS” och ”Resolution” ställs in i kameran krävs en snabb omstart och för att vald 

”bildhastighet” och ”upplösning” ska applicera krävs också att användaren trycker på ”Apply” knappen, 

görs dessa inställningar som gjorts i programmet med två kameror igång appliceras de också på båda 

kamerorna. Programmet innehåller även en inspelningsmodul där användaren kan skriva in antalet 

bilder som ska sparas, vilket filformat samt vad bilderna skall heta. När en inspelning sker sparas sedan 

bilderna i en undermapp som namnges med dagensdatum samt klockslag och just detta görs för att 

inte skriva över bilderna från föregående inspelning om samma mapp valts. Varje bild sparas med 

kameranamnet och bildnumret till exempel ”kamera1bild14”och eftersom bilderna sparas i kamerans 

minne innan de skrivs till hårddisken finns det en begränsning på hur många bilder som kan spelas in 

beroende på vald upplösning. Hur många bilder som kan spelas in beroende på upplösning ses i tabell 

13 nedan.  

För att användaren ska kunna fokusera på en vis punkt i kamerabilden innehåller gränssnittet även 

inställningar för hårkors i kamerorna, detta hamnar alltid i mitten av bilden och kan också flyttas genom 

att trycka på bilden även färg kan väljas för att hårkorset inte ska ha samma färg som bakgrunden på 

bilden. För att senare få tillbaka korset centrerat till mitten av bilden kan användaren stänga av korset 

och sedan starta det igen. 

Programmet innehåller även en funktion för att kunna aktivera inspelningen av kameran på avstånd, 

detta är en triggerfunktion med fungerar med samma triggermodes som fanns med i 

demoprogramvaran, även funktionen för att välja namn på kamerorna inte kodats om på något sätt 

då serienumret finns i Point Greys metadatafiler, vilket inte går att ändra i.  

Programmet har utvecklats så att alla bilder som registreras först lagras i datorns RAM för att sedan 

sparas ner till hårddisk. För att användaren ska kunna få ut antalet missade bilder i varje kamera har 

kod använts för att läsa av kamerans register ”0x12C0” där skippade bilder och de bilder som kameran 

inte lyckats skicka in i datorn lagras, för att sedan kunna återställa antalet missade bilder till noll 

används knappen återställ skippade bilder.  
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6.3 Sammanfattning av användargränssnitt 
Användargränssnittet är programmerat med programmeringsspråket C#, och använder fem olika 

trådar just för att kunna utnyttja processorns olika kärnor och på så sätt kunna få ut mer prestanda. 

När användaren startar programmet kommer bildformatet RAW8 automatiskt att väljas där på grund 

av detta har lägst bandbredd. Om användaren vill kan denna också fokusera på en specifik punkt i 

bilden med hjälp av ett hårkors som kan väljas i olika färger och enkelt kan slås av och på, även beslut 

om antal bilder och vilken upplösning bilderna ska ha kan också tas.  

Innan kamerorna börjar spela in väljer användaren själv namn och plats på hårddisken där bilderna 

ska sparas. Inspelning av bilder sker antingen genom att användaren trycker på record/trigger 

knappen, bilderna lagras först på RAM för att sedan föras över till en plats på hårddisken som. Skulle 

någon av kamerorna under inspelningen missa bilder syns detta i en ruta.  
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7 Testresultat och Analys 

Detta kapitel innehåller resultatet av testerna med det nya användargränssnittet samt en 

rekommenderad plattform för styrning av kamerorna.  

7.1 Testresultat 
Tabell 7 representerar befintliga datorer som tillhandahålls av FMV. I den övre delen i tabellen tas elva 

stycken hårdvara upp som finns i varje dator, dessa elva olika hårdvaror är samma i varje dator samt 

dess prestanda. I den nedre delen av varje tabell syns sex stycken olika tester som gjort med datorerna 

samt hur många kameror som är inkopplade i datorn samt vilken upplösning kameran/kamerorna är 

inställda på. I den nedre delen syns även resultatet i detta fall hur många FPS som datorn klarar av att 

hantera innan den får problem och börjar att hoppa över bilder. Tester som utfördes enligt tabell 

7gjordes ej på dator nummer fyra på grund av den dåliga prestandan som visades vid tester av 

demoprogramvaran samt problem uppstod med att köra det nya användargränssnittet. 

Efter dessa tester går det att påstå att processorn inte längre är flaskhalsen för Dator ett och Dator två, 

eftersom Dator tre med sämre processor klarade av en högre bildhastighet utan att skippa bilder. Detta 

beror på att programmet nu använder sig utav två av processorns kärnor för att samla in bilder, en per 

kamera. Dator ett och Dator två:s skärmar frös medans Dator tre:s skärm inte gjorde det och detta kan 

bero på att det är en av processorns kärnor används för att visa livebilder för båda kamerorna. 

Eftersom Dator ett och Dator två har starkare processorer bör detta vara orsaken till att bildskärmarna 

ej frös medans Dator tre:s bildskärm frös, medans anledningen till att Dator tre klarar av att ta emot 

bilder med högre bildhastighet utan att skippa bilder beror på att dator tre har två USB 3.0 bussar. Den 

maximala bandbredden som kan uppnås med en USB buss är 640MB/s medans två kameror med 

upplösningen 2048 * 2048 pixlar med bildhastigheten 90 bilder per sekund ger en bandbredd på 

 2048 ∗ 2048 ∗ 90 ∗ 2 = 𝑐𝑎 755 𝑀𝐵/𝑠 

vilket en USB 3.0 buss inte kan hantera. Detta betyder att dator tre innehåller två USB 3.0 bussar 

medans dator ett och två endast har en och detta har bekräftats med tester med kamerorna kopplade 

till en förgreningsadapter som sedan är kopplad till USB 3.0 bussen. Då uppnådde kamera ett, två och 

tre endast 40 FPS med två kameror med upplösningen 2048*2048 utan att skippa bilder. 
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Tabell 7. Tester av nytt program 

Datorkomponent  Dator 1 Dator 2 Dator 3 

CPU Intel Core i7-3720Q Intel Core i7-3720Q Intel Core i7-4510U 

Klockfrekvens på CPU 2.6 GHz 2.6 GHz 2.0 GHz 

Antal Kärnor 4 st 4 st 2 st 

RAM 20 GB 20 GB 8 GB 

Läshastighet 
Hårddisk 79 MB/s 57 MB/s 83 MB/s 

Skrivhastighet 
Hårddisk 78 MB/s 55 MB/s 82 MB/s 

Grafikkort  NVIDIA Quadro K1000M NVIDIA Quadro K1000M NVIDIA Quadro K2000M 

Grafikprocessor Intel HD Graphics 4000 Intel HD Graphics 4000 Intel HD Graphics 4000 

Grafikminne 2 GB 2 GB 1 GB 

BUS speed s5000 s5000 s5000 

PCIe BUS Speed 5 GT/s 5 GT/s 5 GT/s 

Tester Dator 1 - Uppnåd fps Dator 2 - Uppnåd fps Dator 3 - Uppnåd fps 

1 Kamera, 
2048*2048 

90 fps (Max för 
kameran) 

90 fps (Max för 
kameran) 

90 (Max), bilden  
krånglar 

1 Kamera, 
2048*1024 

176 fps (Max för 
kameran) 

176 fps (Max för 
kameran) 

176 (Max), bilden 
krånglar 

1 Kamera, 
1024*1024 

130 fps (Max för 
kameran) 

130 fps (Max för 
kameran) 

176 (Max), bilden 
krånglar 

2 Kamera, 
2048*2048 70 fps 70 fps 

90 (Max), bilden  
krånglar 

2 Kamera, 
2048*1024 150 fps 150 fps 

176 (Max), bilden 
krånglar 

2 Kamera, 
1024*1024 

176 fbs (Max för 
kameran) 

176 fbs (Max för 
kameran) 

176 (Max), bilden 
krånglar 

7.2 Rekommenderad plattform 
För att spela in med två kameror med upplösningen 2048 * 2048 pixlar med bildhastigheten 50 bilder 

per sekund rekommenderas en plattform med nedanstående prestanda: 

Processor: Minst 2.6 GHz klockfrekvens med 4 kärnor. 

RAM: 6.1 GB 

Hårddisk: Eftersom bilderna sparas på RAM först finns det inget krav på hårddiskens hastighet 

PCI: PCI-Express. 

Övriga rekommendationer för att få så bra prestanda som möjligt är att använda tre meter långa USB 

3.0 kablar och inte använda sig utav USB förgreningsadapter. 
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7.3 Sammanfattning 
Efter att tester gjorts mellan demoprogramvaran och det nya användargränssnittet går det att påstå 

att det nya programmet klarar av en högre bildhastighet än demoprogramvaran. En anledning till detta 

är att det nya programmet använder sig av flera kärnor till att göra olika uppgifter. 

Det nya programmet är också mer lättanvänt då de mest nödvändiga inställningarna finns på 

startsidan. Det är också mycket enklare att ändra bildhastigheten på det nya gränssnittet med hjälp 

utav en enkel lista medans på demoprogrammet behöves bildhastigheten testas fram med olika 

packetstorlekar. En annan fördel med det nya programmet är att det kan styra två kameror samtidigt. 

Vilket gör det enklare att använda då inställningar behövde ställas in i två fönster på demoprogrammet. 

Med det nya användargränssnittet är processorn inte längre en flaskhals för dator ett och två eftersom 

programmet är förbättrat för att utnyttja flera av processorns kärnor. USB bussen är nu istället 

flaskhalsen för att använda maximal bildhastighet och maximal upplösning med två kameror samtidigt. 
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8 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras de olika delarna av examensarbetet.  

Den första delen i examensarbetet var att ta reda på varför FMV:s datorer inte klarade av att spela in 

tillräckligt många bilder med hög upplösning under en viss tid med de inköpta Grasshopper3 

kamerorna. Detta var en ganska påfrestade och tidkrävande del som inkluderade mycket läsning 

samt förståelse om hur datorer är uppbyggda och hur deras komponenter fungerar. Ju mera kunskap 

vi fick desto mer förstod vi att vi var tvungna att begränsa oss till ett antal komponenter. Även när 

tester av demoprogramvaran skulle göras insåg vi att vi fick begränsa oss till ett visst antal tester. 

Från början var det tänkt att göra många mer tester än vad som gjordes. Beslutet att göra mindre 

tester gjordes på grund av en tidsplan som var tvungen att hållas för att hinna med resterande delar i 

examensarbetet.  

Nästa del som bestod av att programmera ett nytt användargränssnitt. Detta skulle göras i 

programmeringsspråket C-Sharp. Språket var väldigt lätt att använda just för att vi inte behövde 

definiera knappar, fönster och menyer. Dessa funktioner och många fler var redan definierade av 

programmet så det ända vi behövde göra var att lägga dessa funktioner i programfönstret och 

fokusera mera på funktionalitet än på design. 

När vi skulle programmera funktionaliteten i programmet stötte vi på en del utmaningar. En av de 

svåraste utmaningarna i programmeringsdelen var programmeringen för att datorn skulle 

kommunicera med kameran. Det vill säga vad vi skulle skriva för att få fram kamerabilden på 

datorskärmen, men också för olika funktionaliteter i kameran. Denna del krävde en hel del 

studerande av Point Grey’s exempelkod för att veta vad man fick skriva, vilket var väldigt 

tidskrävande. En annan svår utmaning var att programmera på ett sätt så att hårdvaran arbetade 

effektivare än den gjorde med demoprogramvaran.  Sättet vi arbetade med var att flera av 

processorns kärnor arbetade samtidigt viket inte gjordes i demoprogrammet. Här blev det ännu ett 

steg i förbättringsprocessen som tog en väldig massa tid. När dessa olika tidskrävande problem var 

lösta så blev också kunskapen bättre samt förståelsen för helheten bättre vilket gjorde att många 

andra problem kunde lösas snabbare och på detta sätt kunde hela tidsplanen följas. 

  



Institutionen för ingenjörsvetenskap 
Högskolan i Skövde  

Markus Vedin & Jonathan Wik 30 Vårterminen 2016 

9 Slutsatser  

I detta kapitel presenteras slutsatsen med examensarbetet.  

Detta examensarbete har gjorts i två olika steg. Det första har varit att förstå varför hårdvaran som 

finns på FMV tillhandahåller inte håller måttet och därefter komma fram till en rekommendation av 

vilken typ av hårdvara som behövs för att kunna klara uppgiften med att kunna följa. Det vill säga se 

och spela in stillbilder i realtid av olika objekts rörelser men hjälp av en eller två stycken höghastighets 

kameror. Genom att beräkna samt använda olika program så kunde data tas fram om datorns olika 

hårdvara. Dessa data användes senare för att kunna ta reda på varför FMV av befintliga datorer inte 

presterade som förväntat. 

Det andra steget var att programmera ett så enkelt och användarvänligt gränssnitt som möjligt i 

mjukvaran Visual Studio. Med hjälp av denna mjukvara ska operatör antigen med en eller två stycken 

Grasshopper3 kameror kunna följa olika objekts flygbanor. Ju längre examensarbetet pågick desto 

större blev kunskapen om hur datorer fungerar och deras uppbyggnad. Med denna nya kunskap kunde 

vi bygga ett program som utnyttjade datorns prestanda på ett effektivare sätt. Innan denna nya 

programvaran var i bruk kunde enbart bilder spelas in med en hastighet av maximalt 20 Fps medans 

den nya programvaran använde en kärna för varje kamera. På detta sätt kunde processorns prestanda 

användas på ett mera effektivt sätt. Genom att utnyttja dessa kärnor på ett bättre sätt kunde två 

kameror spela in bilder med 50 Fps på varje kamera vilket också var målet. Se kapitel 6 

9.1 Mål 
Kartlägga den teoretiska prestandan på de ingående delarna i systemet samt identifiera eventuella 
flaskhalsar. 
 
Eftersom mjukvaran ska användas till kameror som ska filma olika föremåls flygbanor med olika 

upplösningar och samtidigt kunna göra detta med lika FPS gjordes uträkningar på dator ett, dator två 

och dator tre. (se kapitel 5) 

Föreslå en plattform som klarar av att filma med 50 bilder per sekund i 10 sekunder på två kameror 
vid en upplösning på 2048 * 2048 pixlar på samma dator. 
 

När uträckningar gjorts förslås en plattform som är utformat baserat efter dessa resultat. I kapitel 8.2.  

Utvärdera maximal prestanda på befintlig utrustning. 
 
Eftersom FMV:s nuvarande hårdvara inte klarade det uppsatta målen gjordes tester på 

demoprogramvaran på dator ett, två, tre och fyra(se kapitel 6). Utifrån dessa tester gjordes tabeller 

för att se hur hög bildhastighet plattformarna kunde uppnå. Efter att användargränssnittet 

programmerats gjordes nya tester på dator ett två och tre för att jämföra prestandan.   

Programmering av gränssnitt i Visual studio.  
 

Eftersom demoprogramvaran inte fungerade som tänkt gjordes ett nytt mera enklare gränssnitt 

baserat på användarens önskemål vilket ses i kapitel 7.  

9.2 Framtida arbete 
Eftersom mjukvaran gjordes för datorer med långsamma hårddiskar programmerades gränssnittet 

för att spara bilderna i datorns RAM för att efter inspelning föra över bilderna till hårddisk. Detta 
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begränsar hur många bilder som kan sparas. För att klara av längre inspelningar kan därför en 

funktion programmeras för att spara direkt på hårddisk.  

Zoom funktion till båda bilderna kan programmeras för att göra det lättare att följa föremål genom 

att kunna zooma in och ut.   
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