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 SAMMANFATTNING 
Test har utförts för att jämföra två huvudburna displayer (HMD), Penny 
Interactive Glasses och Sony Glastron, med traditionella displaymetoder för att 
presentera information i stridsfordon. Testen innehöll ett antal scenarion kring 
två olika aktiviteter. Testen har utförts i en simulerad miljö bestående av ett 
antal datorer, en mock-up av ett fordon och en projektor. Testresultat har 
utvärderas med Nasa TLX, vilket är ett program för uppskattning av 
arbetsbörda. 
 
Enkla test utfördes för att se hur ljusnivån påverkade användandet av HMD 
utomhus och om enkla filterlösningar var tillräckliga för att lösa problemen. 
 
Fokus i testen låg på en HMD från Penny som hade några intressanta hands-
free lösningar för att styra applikationer. En bedömning gjordes av hur väl 
dessa lösningar fungerade och vad, om något, som behövde förbättras för att 
detta skulle vara praktiskt användbart. 
 
Förutom att göra en bedömning av om HMD:er är en lösning som faktiskt 
underlättar arbetet i ett stridsfordon har vi också försökt komma fram till några 
förslag på hur de skulle kunna förbättras inom områden så som passform och 
användarvänlighet. 
 
Vi kom fram till att HMD-lösningar potentiellt kan fungera bättre än nuvarande 
lösningar om de används på rätt sätt. För användning i varierande 
ljusförhållanden behövs någon lösning som kan variera filterstyrka eller 
displaystyrka. HMD:n från Penny har brister i sina hands-free lösningar som 
måste åtgärdas för att den ska vara praktiskt användbar. 
 
 
 
 

  
  
  

  



Innehåll 
 
 

1 Inledning ........................................................................................................................... 6 
1.1 Syfte och mål .............................................................................................................. 6 
1.2 Bakgrund..................................................................................................................... 6 
1.3 Omvärldsuppfattning................................................................................................... 7 

2 Teori .................................................................................................................................. 8 
2.1 Modeller för genomsökning......................................................................................... 8 
2.2 Detektionstid ............................................................................................................... 9 
2.3 HMD.......................................................................................................................... 10 

3 Resurser ......................................................................................................................... 12 
3.1 Försökspersoner ....................................................................................................... 12 
3.2 Sony HMD................................................................................................................. 12 
3.3 Penny HMD............................................................................................................... 13 
3.4 Simuleringsmjukvara VBS 2...................................................................................... 14 
3.5 Utvärderingsverktyg NASA TLX................................................................................ 14 

4 Genomförande................................................................................................................ 15 
4.1 Tester i simulerad miljö ............................................................................................. 15 

4.1.1 HMD med ett menysystem................................................................................. 15 
4.1.2 HMD med kartvy ................................................................................................ 16 

4.2 Tester utomhus ......................................................................................................... 17 
4.3 Hantering av data...................................................................................................... 18 

5 Resultat........................................................................................................................... 20 
5.1 Variansanalys ........................................................................................................... 20 

5.1.1 Menysystem....................................................................................................... 20 
5.1.2 Kartvy................................................................................................................. 25 

5.2 Kommentarer vi fick under testerna .......................................................................... 27 
5.3 Tester utomhus ......................................................................................................... 28 
5.4 Färgskiftningar .......................................................................................................... 28 
5.5 Passform................................................................................................................... 29 

6 Slutsatser och diskussion............................................................................................. 31 
6.1 HMD-lösningar .......................................................................................................... 31 
6.2 Penny HMD............................................................................................................... 32 

6.2.1 Omgivningsljus och Filter ................................................................................... 33 
6.2.2 Färger................................................................................................................. 33 

6.3 Erfarenheter kring testen........................................................................................... 33 
6.4 Simuleringsmiljö VBS 2............................................................................................. 34 
Referenser........................................................................................................................... 35 
Bilagor ................................................................................................................................. 36 

    Fördjupning om HMD, kromatisk- och sfärisk aberration 
 



Akronymer 
 
Förkortning Beskrivning, förklaring 

HMD Head-Mounted Display (Huvudburen monitor) 
FoV Field-of-View (synfält uttryckt i grader) 
ANOVA Analysis of Variance (variansanalys) 
FOI 
VBS 2 

Försvarets forskningsinstitut 
Virtual Battle Space 2 

 
 



1 INLEDNING 

1.1 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet var att utvärdera hur väl en specifik huvudburen 
monitor (HMD) från Penny AB fungerar för att delge information till 
besättningen i ett stridsfordon jämfört med de metoder för att delge information 
som är vanligare idag. Vi gjorde även en bedömning av vilka egenskaper hos 
en HMD som är viktiga för att den ska fungera väl till detta ändamål. Målet var 
att resultaten av våra tester, och de slutsatser som vi drog baserade på dessa, 
skulle kunna användas för att förbättra framtida versioner av Pennys HMD. 
 
Vidare har vi gjort fördjupningar kring HMD:er med dess optik och även 
måldetektion och vad som karakteriserar konturer i en bild. 
 
Syftet med fördjupningen och analysen av HMD:er med dess optik är att belysa 
vilka parametrar som är viktiga att tänka på vid design av HMD:er och hur de 
kopplas till prestanda. Utöver detta kommer två optiska fenomen behandlas, 
dessa är kromatisk aberration och sfärisk aberration. Fördjupningen kommer 
beskriva vad de är, hur de kan motverkas och vad som kan göras för att 
korrigera de så att aberrationen blir så litet som möjligt. 
 
Fördjupningen kring måldetektion kopplar till en del av syftet med 
omvärldsuppfattning, att upptäcka mål, och utgår ifrån hur ett program från FOI, 
TERRTEX, utvärderar effektiviteten hos olika kamouflage. Fokus kommer att 
läggas på de olika filter som används för att finna konturer i bilder. 
 

1.2 Bakgrund 
Bakgrunden till projektet är att det i stridsfordon är svårt att ge besättningen 
tillräcklig information om fordonet och vad som händer kring det, både när 
besättningen sitter i skydd (nedluckade) och när de är exponerade 
(uppluckade). I uppluckat läge så finns bra möjligheter till att överskåda 
omgivning men inte tillgång till vapen-, fordons- och omvärldsinformation så 
som IR-kamera, fordonsstatus och kartstöd. I nedluckat läge så minskar 
däremot möjligheten att överskåda omgivningen medan det finns full tillgång till 
displayer och instrument. Detta gör att det finns ett stort behov av nya lösningar 
för att delge besättning olika former av information.  
 
Att använda sig av en HMD med överlagrad information och möjlighet att 
interagera med applikationer med hjälp av gyrostyrning skulle kunna vara en 
möjlig lösning till delar av detta problem. I uppluckat läge skulle det då t.ex. gå 
att överlagra den mest vitala sensor- och fordonsinformationen och även göra 
det möjligt att interagera med den utan att behöva lämna uppluckat läge. Om 
bild från sensorer ska visas skulle den riktning den tas ifrån kunna kontrolleras 
av HMD:ns gyro. 
 
Tidigare har dock HMD-lösningar bland annat ofta visat sig vara påfrestande att 
använda under längre perioder. Det är alltså inte givet att en sådan lösning är 
ett bra alternativ och den behöver således utvärderas. Fördelar och nackdelar 
måste undersökas för att framtida system av samma typ ska kunna bli bättre. 
 



1.3 Omvärldsuppfattning 
Omvärldsuppfattning är väldigt viktigt i militära fordon. Att ha koll på 
omgivningen och att upptäcka fienden först ger ett mycket stort övertag och ger 
dessutom ofta möjligheten att undvika strid om det är en bättre lösning. Att i ett 
bepansrat fordon ge en nedluckad besättning en bra bild av omvärlden är svårt 
utan att göra inverkan på det ballistiska skydd fordon har. Teknologiska 
framsteg inom sensorer, displaytekniker och databehandling ger dock nya 
möjligheter för besättningen att se och höra vad som finns utanför fordonet 
både nära och längre bort. 
 
Kameror på utsidan av fordonet är idag en av de lösningar som används både 
för när- och fjärrområden och som har för- och nackdelar. En av de stora 
fördelarna med denna lösning är att de inte påverkar det ballistiska skydd som 
fordonet ger. Tyvärr har lösningen även en del nackdelar, en kamerabild som 
visas på en bildskärm ger t.ex. inget djupseende, kan vara svår att placera 
spatialt i sin omgivning och upplösningen är sällan nära det ett öga kan urskilja. 
För att täcka alla riktningar behövs dessutom flera kameror och då måste 
videoinformationen från dessa presenteras på ett sådant sätt att det blir 
naturligt för besättningen i vilken riktningen den kommer ifrån. Kombinationen 
av HMD och sensorer tillsammans med ett huvudburet gyro som känner av 
huvudrörelsen gör det möjligt att presentera videoinformation för bäraren i den 
verkliga riktningen.  
 
 
 



2 TEORI 

2.1 Modeller för genomsökning 
Viktiga faktorer att ta i beaktande vid design av en HMD som ska visa någon 
form av kamerabild är upplösning och Field of View (FoV). FoV, är ett mått på 
hur stort synfältet är uttryckt i en vinkel. FoV förstås enklast genom att se det 
som zoom, en mer inzoomad bild representerar en lägre FoV. Båda dessa 
faktorer påverkar detektionstiden, det vill säga den tid det tar för en observatör 
att hitta ett mål i en bild. 
 
Vinkelupplösning är en av de avgörande faktorerna i om ett mål upptäcks och 
vinkelupplösning är en funktion av just upplösning och FoV. Ökas FoV, medan 
upplösningen hålls konstant, minskar vinkelupplösningen. Ett öga har en 
vinkelupplösning på 1’ – 2’ [2] (bågminuter eller 1/60-dels grad), och det är 
alltså denna upplösning en utrustning skulle behöva uppnå för att inte begränsa 
användaren. Detta är i nuläget svårt att uppnå med en användbar FoV och det 
måste därför göras en avvägning mellan FoV och vinkelupplösning. En högre 
FoV gör att ett större område kan avsökas snabbare men med den negativa 
effekten att mål måste vara större eller närmare för att upptäckas. 
 
Avvägningen mellan dessa två faktorerna kan alltså mycket väl bero på i vilken 
miljö utrustningen ska användas. Om det är sannolikt att alla mål befinner sig 
på ganska korta avstånd kan det vara fördelaktigt att offra vinkelupplösning för 
en större FoV.  Handlar det däremot bara om mål på långa avstånd kan 
motsatsen vara den bästa lösningen. Det senare scenariot kan liknas med en 
kikare som minskar ögats FoV men ökar det avstånd på vilket vi kan urskilja 
och identifiera mål. 
 
Som vi tog upp tidigare så är kameror och olika sensorer en möjlig lösning för 
att ge en bild av omvärlden till både nedluckad och uppluckad personal och att 
bilden från dessa kameror då kan visas på en monitor i fordonet eller t.ex. i en 
HMD. Om flera kameror används för att visa en större del av området runt 
fordonet så måste det på något sätt göras möjligt att se bilder från alla dessa 
kameror. Det skulle t.ex. gå att använda flera monitorer, en per kamera, eller 
göra det möjligt att välja vilken kamera monitorn visar. När det gäller HMD:er är 
det senare av de två alternativen det enda som egentligen är gångbart. Att 
använda en HMD med gyro ger dock nya möjligheter när det gäller att välja 
kamera. Om det är möjligt att presentera bilderna från kamerorna som ett 
panorama skulle det gå att kontinuerligt söka igenom detta med hjälp av en 
HMD.  
 
Att kontrollera vilken vy som visas med hjälp av ett gyro i en HMD borde 
rimligtvis också ge fördelen att det är lättare, eller åtminstone mer intuitivt, att 
lokalisera ett mål som upptäckts i en kamervy. Om det panorama som skapas 
utifrån kamerabilderna har hög vertikal upplösning kan det vara så att monitorn 
eller den HMD som används inte klarar att visa hela bilden på höjden. Skulle så 
vara fallet krävs ytterligare monitorer för att visa hela bilden eller så måste 
bilden i en monitor/HMD flyttas både vertikalt och horisontellt. Detta kan 
möjligen innebära att det finns ytterligare fördelar med en gyrostyrd HMD som 
borde vara mer anpassningsbar när det gäller hur panoramat genomsöks. 
 
En intressant fråga är om det systematiska sätt som antagligen skulle 
användas när ett panorama genomsöks med en skärm skulle vara effektivare 
än en mer kontinuerlig genomsökning med en HMD. Med gyro som kontroll 
borde det vara lätt att välja att visa vyn i just den riktning som är intressant 



medan en monitor antingen skulle visa en kamera i taget eller ha någon kontroll 
som styrde vyn vilken sannolikt inte är lika snabbt och intuitivt som ett gyro.  
 
Att använda ett gyro för att även kontrollera bilden i en monitor är antagligen 
inte intuitivt på samma sätt eftersom det då inte går att kontrollera gyrot med 
huvudet och då simulera riktningen användaren tittar i. Gyro måste kontrolleras 
på annat sätt eftersom monitorn måste hållas i blickfånget. 
 
Erfarna användare kommer antagligen med tiden att optimera det sätt de 
använder respektive verktyg för att genomsöka omgivningen så vid en 
jämförelse är det antagligen just en jämförelse av prestanda när de används på 
effektivaste möjliga sätt som är intressant. 
 
Vilket sätt att genomsöka omgivningen på som är effektivast beror nog också 
sannolikt på vilken miljö det handlar om. En erfaren användare vet antagligen 
vart det sannolikast finns mål i den aktuella miljön och kommer att genomsöka 
omgivningen därefter. I ett sådant scenario borde det vara lättare att anpassa 
sitt söksätt med en gyrostyrd HMD än med en monitor. 
 

2.2 Detektionstid 
När en observatör letar ett mål i en bild påverkar många faktorer den tid det tar 
att hitta detta.  
 
Observatören måste kunna upptäcka och identifiera målet. Här spelar faktorer 
som kontrast och urskiljbara detaljer in. I Models used in assessment of optical 
sensors [3] presenterar Sten Nyberg nedanstående modell som ett mått på 
prestandan hos en bildsensor när den används för att hitta mål med känt 
utseende som vi vet finns i bilden: 
 

321 PPPPr  
 
Pr är sannolikheten att målet identifieras på displayen. 1P  är sannolikheten att 
observatören tittar mot målet en "glimpse time" (1/3 s). 2P  är sannolikheten att 
målet är nog stort och har nog högt kontrast för att upptäckas om det tittas på 
med direktseendet under en "glimpse period". 3P  är sannolikheten att målet är 
detaljerat nog att det då känns igen.  är ett mått på störningar eller brus i 
bilden. 
 

1P  beror på många faktorer, så som bildens storlek, alltså hur stor vinkel mot 
ögat den upptar, och hur lång tid som finns tillgänglig för att leta igenom bilden. 
Det beror också på antalet distraherande element i bilden. 2P  beror på kontrast. 

3P  beror på sensors vinkelupplösning, målets storlek och avstånd till målet.  
beror på hur stark signalen är i förhållande till brus. 
 
En faktor som påverkar 1P  är hur mycket tid som finns tillgänglig för att hitta 
målet. Vi är istället intresserad av hur lång tid det tar tills målet hittas. Här är de 
distraherande objekten i bilden avgörande. Sten Nyberg föreslår också en 
enkel modell där detektionstid helt enkelt räknas ut baserat på hur många av 
dessa distraherande objekt som studeras innan observatören fäster blicken vid 
det faktiska målet. ”Detection time” kan då räknas ut med hjälp av "glimpse 
time" plus den tid det tar att flytta blicken mellan objekten. 
 



2.3 HMD 
Viktiga frågor att svara på innan införskaffandet av en eller flera HMD:er är 
följande: 
 

 Vilka ska använda dem? 
 Hur länge ska de användas i sträck? 
 I vilken miljö kommer de att användas? 

 
Dessa frågor är viktiga att tänka på eftersom en HMD kan konstrueras på 
många olika sätt och då det finns väldigt många användningsområden för dem. 
Till exempel om de ska användas under en längre period så är det mycket 
viktigt att de sitter bra och dess viktfördelning är bra. Idealiskt är om dess 
masscentrum sammanfaller med huvudets, då de annars kan orsaka smärta i 
nacke och/eller över näsbryggan. 
 
Något som också är viktigt att bestämma är på vilket avstånd objekt ska kunna 
ses. Ska dessa objekt kunna ses på långt håll så resulterar det i en liten FoV. 
En annan sak är att bilden kan visas för ett öga resp. två ögon. Väljs det 
sistnämnda så ökar förmågan att avgöra avstånd i bilden (vid stereoseende), 
blir valet däremot att presentera bilden för ett öga så är det lättare att se vad 
som händer i ens omgivning. För bildvisning för två ögon finns det även en del 
olika HMD:er, det kan vara att den visar samma bild exakt för båda ögonen 
eller att de är något förskjutna ifrån varandra (stereoseende), det sistnämnda 
gör att djupseendet blir bättre. 
 
Det finns även en del andra faktorer som är mer specifika för HMD:er, t.ex: 
 

 Exit pupil  
 Eye relief  
 Färger 
 Filter 
 Trasiga pixlar 
 Mängd pixlar 

 
”Exit pupil” kan ses som en dörrkikare genom vilken bilden som HMD:n 
presenterar kan ses. Likt en dörrkikare så kan inte bilden ses om inte ögat 
befinner sig på rätt ställe. En liten exit pupil kräver med andra ord att ögat har 
ett litet område att befinna sig på för att kunna se hela bilden. Som standard 
bör exit pupil minst vara ca 7 – 8 mm om HMD:n ska användas under natten 
och ca 4 – 5 mm om HMD:n skall användas i dagsljus. 
 
”Eye relief” är avståndet mellan ögat och okularet eller den del av okularet som 
befinner sig närmast ögat. Detta avstånd bör minst vara 25 mm om glasögon 
ska kunna användas tillsammans med HMD:n. Görs valet att det inte ska gå att 
använda glasögon kan detta avstånd minskas, men det är då viktigt att tänka 
på att bildens fokus måste kunna ställas in manuellt. En annan viktig aspekt att 
tänka på vid användande av en transparent HMD är att användaren kan få 
svårt att se den verkliga världen då han/hon inte har på sig några glasögon. I 
militära sammanhang så kan det vara acceptabelt med med 15 mm som 
minimum då militärens glasögon ibland användas. 
 
Färger som presenteras med en HMD kan i vissa fall uppfattas missvisande, 
detta kan då bero  på att någon specifik våglängd inte reflekteras rätt, 
vilket gör att en del färgnyanser går förlorade. För att ta reda på om några 
färger upplevs missvisande så kan ett färgschema testas i den miljö den är 



tänkt att användas i. Detta för att t.ex. se om blått ser blått ut eller om hud ser 
ut som hud. 
 
Beroende på användningsområde för en transparent HMD kan det vara vettigt 
med ett filter av något slag för att minska inkommande ljus. Om den används i 
en miljö med varierande ljusförhållanden och är transparent så kan ett filter 
underlätta användandet av den markant. Antigen med ett filter där 
transparensen kan ändras manuellt eller automatiskt för att underlätta bild- och 
informationsvisning. Eller så finns det fler olika filter att tillgå med olika 
transparens, beroende på ljusstyrkan omkring så kan då ett filter bytas efter 
behov. 
 
I de skärmar som används till HMD:er idag (vanligast LCD1 och OLED2) så kan 
det förekomma trasiga pixlar, dessa kan då vara av typen att de alltid lyser, 
alltid är svarta eller blinkar fram och tillbaka. Ett sätt att upptäcka dessa är att 
titta på tre bilder med sin HDM, en helt svart bild, en helt vit bild och en som 
visar ett mönster av ett schackbräde med små fyrkanter. Förekommer det 
defekter framträder de vid en eller flera av dessa bilder. 
 
Mängden pixlar som HMD:n har är helt avgörande för hur bra bilden 
presenteras, ju bättre bilden är (d.v.s. fler pixlar) desto mindre objekt kan ses 
på långt håll och fortfarande kan HMD:n behålla en hög FoV. Problem som kan 
uppkomma med skärmarna är att de svarta områdena mellan pixlarna kan ses, 
men det finns teknik som undviker detta utan att försämra bilden i övrigt.  

                                                             
1 LCD är en typ av bildskärm som består av flytande kristaller och dessa bestämmer ljusets genomträngningsförmåga 
genom en spänning över kristallerna. 
2 OLED är en typ av bildskärm som består av tunna kolbaserade plastfilmer mellan två elektroder, när en ström går 
genom en OLED-cell så lyser den. Denna teknik är utbredd inom mobiltelefoner.  



3 RESURSER 
De resurser vi har haft tillgängliga till examensarbetet var två st HMD:er (Sony 
och Penny, där Sony visar samma bild för båda ögonen med låg transparens 
och Penny visar en bild för ena ögat med hög transparens) och två stycken 
licenser till Virtual Battle Space 2 (VBS2), vilket är ett simuleringsverktyg för 
stridande trupper. Vi fick också tillgång till en del litteratur som rör några olika 
delar av examensarbetet. För själva simuleringen hade vi tillgång en labbmiljö 
bestående av en mock-up av ett fordon och sex datorer för att kunna utföra 
simuleringar. Det fanns även div. kringutrustning för att likna mock-up:n vid ett 
verkligt fordon. Utöver detta hade vi möjlighet att låna en projektor och en 
bärbar dator till våra tester. Vi hade tillgång till ett kontor med två datorer där vi 
kunde sitta och jobba. För att utvärdera testerna användes 
utvärderingsverktyget NASA TLX. 
 

3.1 Försökspersoner 
Till testerna så fick vi tillgång till ett antal personer med varierande erfarenhet 
av HMD:er och stridsfordon. Ingen av dem hade militär bakgrund, förutom en 
som hade gjort lumpen. Det var fem personer och av dessa var fyra stycken 
anställda på BAE Systems Hägglunds och den femte personen var 
examensarbetare på BAE Systems Hägglunds. 
 

3.2 Sony HMD 
Sonys HMD är en kommersiell HMD (som dock inte går att köpa nu) med låg 
transparens, maximalt 20% transparens, vilket gör att den upplevs mörk när 
något bakom den kräver ens uppmärksamhet. Den har goda möjligheter för att 
ställa in passform för olika personer. HMD:n är binokulär vilket innebär att 
samma bild ses med båda ögonen. I figur 1 visas en bild av Sonys HMD. 
 

 280 horisontell FoV. 
 210 vertikal FoV. 
 800*600 pixlar upplösning. 
 30” skärm på 1,2m håll 
 Vikt  

o HMD: 120g 
o Strömkälla: 260g 

 Binokulär 
 
 



 
Figur 1: Den HMD vi använt av märket Sony ser ut på följande sätt. 

 
 

3.3 Penny HMD 
Pennys HMD har ett par funktioner som utmärker den i jämförelse mot andra, 
kommersiella, HMD:er. Dessa funktioner är att den har en klicksensor och en 
rörelsesensor (gyro). Dessa använts synkront för att kunna styra en mus och 
vänsterklicka med denna. Gyrot används på så sätt att då användaren rör på 
huvudet så rör även musen på sig, då användaren rör huvudet åt höger så rör 
sig även muspekaren åt höger. Klicksensorn sitter till vänster om käken och 
fungerar genom att ett tryck utövas på den, till exempel genom att bita ihop. 
Denna HMD är även monokulär vilket innebär att bilden presenteras enbart för 
det ena ögat. Dess transparens är också väldigt hög, så det är inga problem att 
se igenom både glasögonen och bilden. Hur Pennys HMD ser ut kan ses i figur 
2. 
 

 24 0 horisontell FoV (uppskattningsvis). 
 18 0 vertikal FoV (uppskattningsvis). 
 640*480 pixlar upplösning. 
 Monokulär. 

 

 
Figur 2: Den HMD vi använt av märket Penny ser ut på följande sätt. HMD:n består av ett gyro, 

en klicksensor och en skärm som presenteras via en halvtransparent spegel. 



3.4 Simuleringsmjukvara VBS 2 
VBS 2 är framtaget av Bohemia Interactive. Det tillhandahåller en virtuell 
omvärld i syfte att möjliggöra ett stort antal militära övningar och experiment. 
Det stödjer skapandet av nya områden och kommer med en editor som 
möjliggör skapandet av egna omvärldar och scenarion. Scenarion kan skapas 
både med hjälp av enkla menyer i editorn och med script som möjliggör mer 
avancerade och/eller specifika scenarion. Det ger också möjligheten att gå 
igenom avklarade övningar eller experiment i efterhand. Figur 3 visar hur VBS 
2 kan se ut. 
 

 
Figur 3: Den här figuren visar en bild på hur VBS2 kan se ut. 

 

3.5 Utvärderingsverktyg NASA TLX 
NASA TLX är ett verktyg för att mäta mental belastning. Utifrån försökspersons 
uppskattningar i sex underkategorier räknas ett övergripande mått på den 
mentala belastningen ut. De sex underkategorierna är: mental demand, 
physical demand, temporal demand, performance, effort and frustration level 
(mental belastning, fysisk belastning, tidskrav, prestanda, ansträngning och 
frustrationsnivå). NASA TLX finns både i pappersform och som datorprogram. 
Det finns flera datorprogram som presenterar NASA TLX på lite olika sätt men 
med samma tillämpning i grunden. Det som användes under testen tog emot 
användarens bedömning av de sex underkategorierna genom att denne gjorde 
en markering längs en axel. Efter det att användaren gjort dessa bedömningar 
jämfördes underkategorierna med varandra två och två. Användaren fick för 
varje jämförelse välja vilken av de två som hade mest inverkan på 
arbetsbördan. Dessa val användes för att skapa en viktning som sedan 
användes tillsammans med användarens bedömning av varje underkategori för 
att skapa ett totalt mått på arbetsbördan. [1]  



4 GENOMFÖRANDE 

4.1 Tester i simulerad miljö 
HMD:erna provades inom två tillämpningsområden: 
 

 Hur väl de fungerade att användas för att visa en kartvy. 
 Hur väl de kunde användas för att hantera ett menysystem vid 

rekognosering. 
  
För att få fram mätbara resultat så testades Pennys HMD, Sonys HMD och en 
referensmetod var för sig utifrån de två tillämpningsområdena ovan på en 
grupp försökspersoner. Resultaten jämfördes därefter mot varandra och en 
analys av utvärderingen gjordes. Figur 4 visar hur simuleringsmiljön kunde se 
ut vid användande av en HMD. 
 

 
Figur 4: Figuren visar en bild ifrån hur ett test i simuleringsmiljö kunde se ut. 

4.1.1 HMD MED ETT MENYSYSTEM 
Detta test var avsett för att se hur väl det fungerar att använda en HMD för att 
läsa text och använda ett menysystem samtidigt som operatören behöver hålla 
uppsikt efter olika målobjekt i uppluckat läge.  
 
I det här testet användes HMD:n för att visa ett menysystem där varje textbox 
representerade en kategori som kunde observeras under en rekognosering. 
Chefen, användaren av HMD:n, stod under testet uppluckad och hade under 
testet som uppgift att kategorisera objekt som han/hon upptäckte. Hur detta 
menysystem ser ut kan ses i figur 5. 
 
Som referensmetod, utan HMD, använde sig chefen av papper och penna för 
att notera det han såg.  
 
Ett enkelt scenario användes. Ett fordon kördes omkring av en förare och en vy 
från detta visades för chefen med en projektor. Föraren körde fordonet efter en 



förutbestämd slinga och utefter denna slinga fanns det ett antal objekt 
utplacerade som chefen skulle kategorisera. Dessa objekt var båda statiska 
och mobila. 
 
Efter genomfört test gjorde varje testperson en utvärdering med hjälp av NASA 
TLX. Resultaten från försök med de olika HMD:erna och referensmetoden utan 
HMD jämfördes sedan. 
 

 
Figur 5: Menysystemet vi använde oss av såg ut på följande sätt, bildhalvan till vänster visar 

huvudmenyn och bilden till höger visar en av undermenyerna. 

4.1.2 HMD MED KARTVY 
Målet med detta test var att komma fram till om en HMD är ett bra alternativ till 
att visa detaljerad information som normalt sett inte är tillgänglig i uppluckat 
läge. Denna information behöver inte nödvändigtvis vara en karta, det skulle 
även kunna vara till exempel vapeninformation eller bild ifrån en sensor. 
 
Genomförandet såg ut ungefär som för ovan beskrivna test men där en kartvy 
visades i chefens HMD. Tanken var att chefen skulle stå uppluckad och 
navigera med hjälp av kartan i HMD:n. Hur denna karta kunde se ut kan ses i 
figur 6. Referensmetoden, utan HMD, bestod i att varje gång krypa ner i 
fordonet och via en karta på en display kontrollera vägen och sedan ställa sig 
upp igen.  
 
Under testet meddelades chefen en serie mål han/hon skulle navigera föraren 
till. Chefen skulle ge klara instruktioner till föraren om hur han/hon skulle köra 
för att ta sig till målet. 
 
För att motivera chefen till att faktiskt spana på omgivningen och inte spendera 
all sin tid studerandes kartan så placerades ett antal objekt ut i omgivningen. 
Chefen skulle säga till varje gång han såg ett sådant objekt. Detta skulle då 
”simulera” att chefen även var tvungen att spana medan han navigerade. Den 
primära uppgiften var således att spana i omgivningen och den sekundära att 
navigera med hjälp av kartan. Detta gjorde kartläsningen lite mer stressande 
och gav motivation för att få det avklarat så fort som möjligt varje gång chefen 
lämnade uppluckat läge. 

 
Även här utvärderades testpersonernas fysiska och mentala belastning med 
hjälp av NASA TLX. 
 



 
Figur 6: Så här kunde kartan se ut i försöken med en kartvy, däremot kunde nivån av zoom 

variera. 

4.2 Tester utomhus 
För att utvärdera HMD:ernas möjlighet att användas utomhus gjordes några 
enklare tester utomhus. 
 
Testerna vi utförde bestod av enklare bedömningar av hur väl bilder och text 
uppfattas i HMD:erna en solig dag. 
 
De testades på följande sätt: 

 
 Försökspersonen hade solen i ryggen och tittade mot ett soligt område. 
 Försökspersonen hade solen mot sig och tittade mot ett soligt område. 
 Försökspersonen hade solen mot sig men tittade mot ett skuggigt 

område. 
 Försökspersonen stod i skuggan men tittade mot ett soligt område. 
 Försökspersonen stod i skuggan och tittade på ett skuggigt område. 

 
För att se hur ett filter påverkade resultaten så gjorde vi dessa tester en gång 
till med ett filter för det ögat som HMD:n presenterade bilden för. Som filter 
använde vi ett par solglasögon med en filterkategori som enligt tillverkaren är 
anpassade för starkt solsken. Vi har inget värde på hur mycket solljus den 
transmitterar men det gav en bra uppfattning om hur starka filter som behövs.   



4.3 Hantering av data 
Vi tog redan i början av planering beslutet att varje försöksperson skulle utföra 
alla testets delmoment. Någon annan lösning hade varit svår att hantera 
praktiskt eftersom det hade krävt ett mycket större antal försökspersoner och 
dessutom inneburit en betydande ökning i tidsåtgång eftersom introduktionen 
av hur testet går till och vad det går ut på måste göras vare sig ett eller alla 
delmoment utförs. Med det relativt låga antalet test som utfördes fanns det 
också en risk att något av interfacen användes av en oproportionerligt stor 
andel försökspersoner som hanterade testen bättre än medel och detta i sin tur 
skulle leda till missvisande resultat. Att låta alla utföra varje deltest tog bort den 
risken. Detta är en så kallad Randomized block design. [4] 
 
Vi insåg tidigt att det fanns en risk att resultaten påverkades av vilken ordning 
de olika interfacen testades i. Försökspersonen kan känna sig bekvämare med 
proceduren när denne redan genomfört en testkörning eller kanske börjar bli 
ofokuserad efter flera liknande test i följd. För att göra effekten av detta på 
resultaten så liten som möjligt vidtog vi två åtgärder: 
 

 Den första var att för både kartläsnings - och rekognoseringstesten 
använda oss av ett inledande övningsscenario för att låta användaren 
bekanta sig med utrustningen och tillvägagångssättet innan vi gick 
vidare till scenarion vars resultat användes. Detta ökade också chansen 
att eventuella oklarheter reddes ut innan de riktiga testen inleddes. 

 
 Den andra åtgärd vi tog var att slumpa den ordning interfacen testades i 

för varje försöksperson. Eftersom det handlade om få personer använde 
vi oss dock av kravet att det interface som inledde testandet vid flest 
tillfällen högst fick göra det en gång mer än det som inledde testandet 
vid minst antal tillfällen. Annars var risken uppenbar att det slumpade sig 
så att ett interface användes först en majoritet av gångerna och/eller att 
ett annat inte användes först alls. 

 
För både testerna av kartläsning och rekognosering användes tre olika 
scenarion som alla var variationer på den aktuella aktiviteten. Vi valde denna 
lösning för att undvika att försökspersonernas resultat förbättras av att de lärde 
sig ett scenario. Eftersom vi omöjligt kunde göra dessa scenarion exakt lika 
utmanande så valde vi att slumpa vilket scenario som användes med vilket 
interface vid varje testtillfälle. 
 
Utvärdering av testerna gjordes med hjälp av Nasa TLX men vi noterade även 
hur väl försökspersonerna lyckades med de olika interfacena. Hur väl de 
lyckades mättes i hur ofta försökspersonen navigerade fel eller missade 
målobjekt under navigering och hur många av målobjekten försökspersonen 
missade och/eller klassificerade fel under rekognoseringen. Denna statistik var 
inte det vi i huvudsak var ute efter men det kan vara intressant att titta på hur 
testpersoner uppfattade sin prestanda och jämföra med det faktiska resultatet. 
 
Vi bestämde innan testerna att vi inte skulle svara på frågor kring tolkningen av 
underkategorierna i Nasa TLX eftersom de tester som gjorts för att bekräfta 
modellen är gjorda baserade just på den beskrivning av variabler som finns. 
Hade vi blandat oss i tolkningen hade det funnits en risk att underkategorierna 
inte fått den betydelse som ursprungligen tänkts. 
 



Resultaten av testpersonernas utvärdering i Nasa TLX användes sedan för att 
se om det gick att påvisa en skillnad mellan hur de olika interfacen påverkar 
användarens arbete. 
 
För att undersöka om en sådan skillnad gick att påvisa utförde vi en 
variansanalys (ANOVA) av resultaten. Ur denna får vi ut ett F-värde som kan 
jämföras med ett motsvarande tabellvärde för den konfidensnivå vi valt. Är F-
värdet över detta värde så kan vi förkasta nollhypotesen att det inte är någon 
skillnad mellan hur de olika interfacen påverkar arbetsbördan. 
 
Vi lät representera det sanna värdet för varje interface (om oändligt många 
testade interfacet i fråga skulle medel av deras resultat konvergera mot detta 
värde) vilket i det här fallet gav nollhypotesen 3210 :H  och 
mothypotesen :aH  Åtminstone två av interfacen skiljer sig från varandra. [4] 
 
Om denna nollhypotes går att förkasta visar det alltså på att det på en 95%-ig 
konfidensnivå går att visa att åtminstone två av de interfacen som testats går 
att skilja på vad gäller deras inverkan på arbetsbörda. 
 
Det visade sig att variansanalysen tillät att vi förkastade nollhypotesen och 
nästa steg var att jämföra interfacen parvis på samma sätt. Gick nollhypotesen 
(det går inte att skilja på den inverkan interfacen har på arbetsbördan) att 
förkasta så kunde vi visa på en skillnad mellan två specifika interface. 
 
I det senare fallet blev alltså nollhypotesen 210 :H  vilket då gav 
mothypotesen :aH  Interfacen skiljer sig ifrån varandra. 
 
Det låga antalet testpersoner innebar en stor risk att det inte skulle gå att visa 
på några skillnader mellan interface på en 95%-ig konfidensnivå. I de fall detta 
inträffat har vi istället diskuterat de tendenser vi såg, om det fanns några. 
 



5 RESULTAT 
 

5.1 Variansanalys 
Nedan följer variansanalyser av de båda testerna, det ena med ett menysystem 
och det andra med en kartvy. 
 
Till de båda testerna presenteras en figur som visar hur försökspersonerna 
upplevt de olika interfacen. I båda figurerna motsvarar linjerna de olika 
försökspersonerna. 
 
De olika interfacen och hur mycket poäng försökspersonerna har tilldelat ett 
specifikt interface återfinns på x-axeln respektive y-axeln. Ju högre poäng en 
person har tilldelat ett interface, desto mer krävande ansåg personen interfacet 
var att använda.  
 
I tabellerna presenteras resultatet ifrån variansanalysen. Resultatet som vi är 
intresserade av är markerad med fet stil. 

5.1.1 MENYSYSTEM 
 

 
Figur 7: En plot av det data som kommer ifrån testen med ett menysystem, de olika axlarna 

visar vilket interface som poängen syftar på och hur mycket poäng försökspersonen tilldelat det 
specifika interfacet. 

 
I Figur 7 ser det ut att finnas tendenser till att det upplevdes mer krävande att 
använda sig av Pennys HMD istället för att använda sig ut av Sonys. Den 
traditionella metoden (papper och penna) verkar även som att den uppfattades 
mindre krävande än Pennys HMD. Det var däremot svårt att se några 
tendenser till att försökspersonerna upplevde Sonys HMD som mer eller 
mindre krävande än den traditionella metoden. 
 
För att statistiskt testa om tendenserna som kunde ses utifrån Figur 7 gick att 
bekräfta så gjorde vi en variansanalys. Som kan ses i Tabell 5.1-a så råder det en 
signifikant skillnad mellan hur krävande de olika interfacen upplevdes. Vid de 
parvisa testerna så visade det sig att det mellan Pennys och Sonys HMD råder 
en signifikant skillnad. Det gjorde det även mellan Pennys HMD och den 



traditionella metoden. Däremot kunde vi inte påvisa någon signifikant skillnad 
mellan Sonys HMD och den traditionella metoden. 

 
Anova: Två faktorer utan 
reproducering     
       
SAMMANFATTNING Antal Summa Medelvärde Varians   
Rad 1 3 94,7 31,6 808   
Rad 2 3 160 53,4 79,9   
Rad 3 3 92,7 30,9 324   
Rad 4 3 169 56,4 40,3   
Rad 5 3 66,4 22,1 754   
       
Kolumn 1 (Penny) 5 291 58,2 44,6   
Kolumn 2 (Sony) 5 144 28,8 444   
Kolumn 3 (Papper) 5 148 29,6 500   
       
       
ANOVA       

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde 
F-
krit 

Rader 2746 4 686 4,55 0,0328 3,84 
Kolumner 2807 2 1403 9,31 0,00817 4,46 
Fel 1207 8 151    
       
Totalt 6759 14         
Tabell 5.1-a: Resultatet av variansanalys för att se om vi kan förkasta H0 hypotesen för testet 
med menysystem. Det resultat som är intressant är markerad med fet stil. Resultatet visar att 

det råder en signifikant skillnad mellan de olika interfacen. 

 
Tabell 5.1-a visar resultatet ifrån variansanalysen där de tre interfacen jämförs 
mot varandra i testerna med ett menysystem . Resultatet vi får ifrån 
variansanalysen visade att det råder en signifikant skillnad mellan de olika 
interfacen. 
 
Tabell 5.1-b – Tabell 5.1-d nedan visar resultaten ifrån de parvisa 
variansanalyserna. Med dessa variansanalyser så testade vi mellan vilka 
interface som det råder en signifikant skillnad i hur krävande de upplevs. Vi 
testade alla interface mot varandra. 
 
 
Anova: Två faktorer utan 
reproducering     
       
SAMMANFATTNING Antal Summa Medelvärde Varians   
Rad 1 2 67,7 33,9 1585   
Rad 2 2 108 54,2 157   
Rad 3 2 80,0 40,0 151   
Rad 4 2 116 58,2 60,5   
Rad 5 2 62,7 31,4 999   
       
Kolumn 1 (Penny) 5 291 58,2 44,6   
Kolumn 2 (Sony) 5 144 28,8 444   
       
       



ANOVA       

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde 
F-
krit 

Rader 1165 4 291 1,48 0,357 6,39 
Kolumner 2164 1 2164 11,0 0,0296 7,71 
Fel 789 4 197    
       
Totalt 4117 9         
Tabell 5.1-b: Resultatet av den parvisa variansanalys där Penny jämförs mot Sony. Det resultat 
som är intressant är markerad med fet stil. Resultatet visar att det råder en signifikant skillnad 

mellan hur krävande Sonys och Pennys HMD upplevdes. 

 



 
Anova: Två faktorer utan 
reproducering     
       
SAMMANFATTNING Antal Summa Medelvärde Varians   
Rad 1 2 32,7 16,4 227   
Rad 2 2 97,3 48,7 22,4   
Rad 3 2 44,0 22,0 174   
Rad 4 2 105 52,7 0   
Rad 5 2 12,7 6,35 14,0   
       
Kolumn 1 (Sony) 5 144 28,8 444   
Kolumn 2 (Papper) 5 148 29,6 500   
       
       
ANOVA       

Variationsursprung KvS fg MKv F 
p-

värde F-krit 
Rader 3339 4 835 7,68 0,0367 6,39 
Kolumner 1,68 1 1,68 0,0155 0,907 7,71 
Fel 434 4 109    
       
Totalt 3776 9         

Tabell 5.1-c: Resultatet av den parvisa variansanalys där Sony jämförs mot den traditionella 
metoden. Det resultat som är intressant är markerad med fet stil. Resultatet visar att det inte 
råder någon signifikant skillnad mellan hur krävande den traditionella metod upplevdes mot 

Sonys HMD. 

 



 
Anova: Två faktorer utan 
reproducering     
       
SAMMANFATTNING Antal Summa Medelvärde Varians   
Rad 1 2 89,0 44,5 613   
Rad 2 2 115 57,5 60,5   
Rad 3 2 61,4 30,7 648   
Rad 4 2 116 58,2 60,5   
Rad 5 2 57,4 28,7 1250   
       
Kolumn 1 (Papper) 5 148 29,6 500   
Kolumn 2 (Penny) 5 291 58,2 44,6   
       
       
ANOVA       
Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Rader 1590 4 398 2,71 0,179 6,39 
Kolumner 2045 1 2045 13,9 0,0202 7,71 
Fel 587 4 147    
       
Totalt 4222 9         

Tabell 5.1-d: Resultatet av den parvisa variansanalys där Pennys HMD jämförs mot den 
traditionella metoden. Det resultat som är intressant är markerad med fet stil. Resultatet visar 

att det råder en signifikant skillnad mellan hur krävande Pennys HDM och den traditionella 
metoden upplevdes. 

 
Data vi använde till variansanalyserna i Tabell 5.1-a – Tabell 5.1-d och till Figur 7 
återfinns i bilaga A, Tabell 6.4-a. 
 
Vid utvärdering av resultaten gällande hur bra det gick för försökspersonerna 
att kategorisera målobjekten kan en tydlig skillnad mellan Pennys HMD och de 
övriga interfacen ses. Mellan Sonys HMD och referensmetoden finns det ingen 
skillnad. 
 



5.1.2 KARTVY 
 

 
Figur 8: En plot av de data som kommer ifrån testen med en kartvy, de olika axlarna visar 
vilket interface som poängen syftar på och hur mycket poäng försökspersonen tilldelat det 

specifika interfacet. 

 
I Figur 8 så ser det ut som om att det kanske skulle kunna vara viss skillnad 
mellan Pennys och Sonys HMD, men i övrigt ser det inte ut som om det skulle 
vara någon skillnad mellan de olika interfacen. 
 
För att sedan se om tendenserna stämmer så gjorde vi en variansanalys som 
kan ses i Tabell 5.1-e. Utifrån denna kan vi utläsa att det inte råder någon 
signifikant skillnad mellan hur krävande försökspersonerna upplevde de olika 
interfacen. Detta kan ha att göra med att vi inte hade så många 
försökspersoner och deras uppskattning på hur krävande de upplevde de olika 
interfacen är väldigt skilda till magnitud.  
 



 
Anova: Två faktorer utan 
reproducering     
       
SAMMANFATTNING Antal Summa Medelvärde Varians   
Rad 1 3 85,6 28,5 329   
Rad 2 3 167 55,8 62,1   
Rad 3 3 33,7 11,2 101   
Rad 4 3 64,7 21,6 108   
Rad 5 3 114 38,1 470   
       
Kolumn 1 (Penny) 5 184 36,9 368   
Kolumn 2 (Sony) 5 98,3 19,7 336   
Kolumn 3 (Monitor) 5 183 36,6 450   
       
       
ANOVA       
Variationsursprung KvS Fg MKv F p-värde F-krit 

Rader 3449 4 862 5,91 0,0163 3,84 
Kolumner 971 2 486 3,33 0,0887 4,46 
Fel 1167 8 146    
       
Totalt 5587 14         

Tabell 5.1-e: Resultatet av variansanalys för att se om vi kan förkasta H0 hypotesen för testet 
med kartvy. Det resultat som är intressant är markerad med fet stil. Vi kan utifrån resultatet se 
att det inte råder någon signifikant skillnad mellan de olika interfacen. 

 
Tabell 5.1-e visar resultatet ifrån variansanalysen där de tre interfacen jämförs 
mot varandra i fallet med en kartvy. Resultatet vi fick utifrån variansanalysen 
visade att det inte råder någon signifikant skillnad mellan de olika intefacen. 
 
Data vi använde till denna variansanalys i Tabell 5.1-e och Figur 8 återfinns i 
bilaga B, Tabell 6.4-b. 
 
Vid utvärderingen gällande hur bra det har gått för försökspersonerna kan 
ingen skillnad ses i hur många målobjekt som missades. Däremot är det en 
markant skillnad på hur många gånger försökspersonerna navigerade fel vid 
användandet av Pennys HMD i förhållande till de övriga intefacen. 

 



5.2 Kommentarer vi fick under testerna 
 
Under testerna fick vi ta del av en del kommentarer som försökspersonerna 
hade angående de olika scenariona och interfacen. Kommentarerna varierade 
med deras bakgrund.  
I punklistan nedan kommer korta beskrivningar av de kommentarer vi fick, efter 
den kommer det mer utförliga beskrivningar. 
 

 Försökspersonerna upplevde att passformen av Pennys HMD lämnade 
en del att önska. I samband med glasögon var den väldigt krånglig att 
använda sig av. 

 Gränssnittet för de båda testerna kunde ha byggts upp på ett mer 
eftertänkt sätt, som det var nu upplevdes det något krångligt att använda 
sig av gränssnitten. Detta gällde generellt alla interface, men det 
upplevdes tydligast med Pennys HMD. 

 Försökspersonerna upplevde att Sonys HMD var för mörk för att kunna 
se igenom den på ett tillfredsställande sätt, de blev då tvungna att bära 
den på ett annat sätt. 

 Vid referenstesterna med monitorn så gällde kommentarerna i första 
hand att det var obekvämt att böja sig ner och sedan ställa sig upp varje 
gång man skulle kolla på monitorn. 

 Ytterligare en kommentar vi fick var att de kände sig stressade när de 
var nedluckade för att kolla på monitorn, eftersom det kändes som att de 
inte hade koll på omgivningen och riskerade att missa objekt. 

 I scenariot där en kartvy presenterades så var det för mycket information 
på kartan, och det kunde upplevas svårt att navigera till nästa punkt. 
 

I ett par fall så kunde inte försökspersonerna använda sig av Pennys HMD utan 
att hålla dem på rätt plats med en hand, detta gjorde att en av anledningarna till 
att använda sig av en HMD gick förlorade. I ett av fallen så hade 
försökspersonen mycket svårt att se bilden om han inte blundande med vänster 
öga. Försökspersonen testade även att vända glasögonen upp och ner, det vill 
säga så bilden presenterades för hans vänstra öga istället. Kommentarerna vi 
fick ifrån detta var att han då såg bilden mycket bättre utan att då behöva 
blunda med höger öga.  

 
I det ena testet där vi har ett menysystem så skulle det kunnat göras 
annorlunda i fråga om uppbyggnad och hur det ser ut visuellt. Detta då 
menyerna kunde upplevas krångliga med dess undermenyer och att de därför 
tog onödigt mycket tid att utföra uppgifterna. Ett sätt för att åtgärda detta hade 
varit att presentera alla undermenyer på en och samma sida, på detta sätt 
hade förgreningarna i menysystemet kunnat undvikas. Bakgrunden i testerna 
var vit, på grund av detta var det svårare att upptäcka objekt genom bilden än 
utan den, det gjorde även att det var svårt att se var muspekaren befann sig. 
En lösning på detta skulle kunna ha varit att ersatta den vita bakgrunden med 
en svart istället, detta skulle då upplevas som den var transparent och 
muspekaren skulle också vara lättare upptäcka. 
 
Problemet med att Sonys HMD är mörk uppfattades dock inte som något större 
problem. Den vanliga lösningen var att ha dem uppfällda så att displayen 
enbart kunde ses då försökspersonen tittade snett uppåt. Detta möjliggjorde att 
han/hon hade fri sikt rakt fram men ändå snabb tillgång till displayen. I de fall 
försökspersonen hade glasögon så ledde dock detta till att displayen hamnade 
i en vinkel ovanför glasögonen. 
 



En karta kanske inte är det bästa att presentera vid användande av en 
transparent HMD, det vore kanske bättre om den visade enkla instruktioner om 
vart nästa mål befinner sig. Detta skulle kunna vara en stor pil som pekar i 
riktning mot målet. 

 

5.3 Tester utomhus 
Vid testerna utomhus så upptäckte vi att det i en solig miljö var mycket svårt att 
se något som visades av HMD:n (vi testade detta enbart med Pennys HMD 
eftersom Sonys HMD går att ställa in så den blir helt opak) så länge blicken var 
riktad mot något som i sin tur också var upplyst av solen. När försökspersonen 
tittade mot ett skuggigt område gick det att urskilja vad som visades på HMD:n. 
I fallen där försökspersonen befann sig i ett skuggigt område så gick det 
fortfarande inte att se något i HMD:n om blicken var riktad mot ett soligt 
område. Var blicken däremot riktad mot ett skuggigt område så gick det bra att 
se det som presenterades av HMD:n. 
 
Det filter vi testade fungerade bra och gjorde stor nytta i dagsljus då det blev 
möjligt att se och använda bilden från HMD:n. Det blev dock klart svårare att se 
i skuggiga områden, speciellt i de fall då försökspersonen stod i solen och 
försökte se något i ett skuggigt område. Även inomhus var det svårt att se 
omgivningen med filter på. I mulet väder är resultatet antagligen liknande det i 
skugga.  

 

5.4 Färgskiftningar 
Något som vi upptäckte vid användandet av Pennys HMD var att inte alla 
färger visades korrekt. Vi gick då vidare med detta och gjorde en del tester för 
att se vilka färger som upplevs missvisande. Med Sonys HMD upptäckte vi inte 
några färgskiftningar. 
 
Till testet använde vi oss av hexadecimala färger, enligt färgschemat i Figur 9. 
Detta hexadecimala färgschema är uppbyggt så att för varje större block av 
färger så ökar mängden rött med 20%, för varje kolumn så ökar mängden grönt 
med 20% och för varje rad i varje större block så ökar mängden blått med 20%. 
 



 
Figur 9: Hexadecimalt färgschema med 216 färger. Färger som upplevdes missvisande är 

inringade. 

 
Utifrån detta färgschema kunde vi avgränsa färgerna som upplevdes 
missvisande. Dessa färger är inringade i Figur 9. 

 
I dessa rutor så gick färgerna från att i den övre färggruppen vara orangea, 
med lite inslag av grönt till att vara vita. Detta var övergripande för varje 
färggrupp med den skillnaden att den orangea färgen blev mer utmärkande än i 
färggruppen ovanför. Alla tre kolumner i varje färggrupp gick från att vara 
vit/blek till att innehålla lite mer färg från höger till vänster. 
 
När en karta presenterades med Pennys HMD så blev bland annat skogen 
missfärgad, den var till färgen mer lik det som representerade öppen mark. 
 
Anledningen till vad det kan bero på diskuteras vidare i Error! Reference 
source not found.. 
 

 

5.5 Passform 
Då Pennys HMD fortfarande befinner sig på prototypstadiet var dess passform 
inte den bästa. Bland annat gick det bildvisande okularet inte att flytta, vare sig 
i sidled eller djupled. Skalmarna var inte heller ledade, så beroende på hur brett 
huvud försökspersonen hade så var han/hon tvungen att bända ut skalmarna 
på ett sådant sätt att det lätt bildades sprickor i näsbryggan. För att förbättra 
hur bra HMD:n sitter så kunde ett spännband användas för att på så sätt få 
HMD:n att sitta bättre på huvudet. Detta gjorde att det för vissa personer blev 



något lättare att använda sig av HMD:n, men istället kunde ett högre tryck på 
näsroten upplevas, som efter en stunds användande blev obehagligt. 
 
En annan sak som vi uppmärksammade med utformningen av HMD:n var att 
en stor del av ens synfält på höger sida avskärmas på grund av okularet och 
skalmen. Men även en del av synfältet på vänster sida blir avskärmad av 
skalmen. 
 
Vi gjorde därför ett test för att på ett ungefär bestämma hur stort ens synfält 
blev vid användandet av Pennys HMD. Vi utgick ifrån en punkt rakt framför 
betraktaren som sitter och tittar på denna punkt, därefter markerade vi hur långt 
åt höger respektive vänster betraktaren såg medan blicken var riktad rakt fram. 
Det vi fick fram var att ens synfält då var drygt 30 grader åt höger och cirka 50 
grader åt vänster utifrån mitten. Detta blir ett totalt synfält på cirka 80 grader 
vilket kan jämföras med de 200 grader [2] som en vuxen person har. 
 



6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 

6.1 HMD-lösningar 
Att döma av våra tester så finns det användningsområden för HMD-lösningar. 
Testresultaten visade tendenser på att en icke-transparent HMD fungerade 
bättre än en monitor i fordonet som var lite klumpig att titta på från uppluckat 
läge och inte kunde ses samtidigt som omgivningen. Dessa tendenser gick 
tyvärr inte att säkerställa med det antal försökspersoner vi hade att tillgå. 
 
Det visade sig dock vara viktigt att HMD:er används på rätt sätt och till att visa 
rätt information. Ska någon form av transparent display användas ska det vara 
enkel och tydlig information, möjligen enkla menysystem och klara färger för 
ikonerna, i övrigt transparent. 
 
Ska information som någon form av karta eller bildinformation från sensorer 
visas är nog bästa lösningen en icketransparent display som t.ex. kan fällas ner 
tillfälligt. En opak monokel lösning skulle då antagligen vara tillräcklig och här 
är bildkvalitén viktig. Det är för mycket information som visas för att det på ett 
bra sätt ska gå att skilja från omvärlden om en transparent lösning används. 
Det blir både svårt att använda informationen och svårare att se omvärlden på 
ett bra sätt. 
 
I den av Penny tillhandahållna lösningen kunde vi tyvärr inte prova hands-free 
lösningarna på ett tillfredsställande sätt på grund av de brister som fanns, men 
vi tror att det krävs en hel del arbete innan det är praktiskt användbart. Bl.a. 
måste kalibreringsmöjligheterna förbättras och för att använda de i ett fordon 
krävs någon lösning för att skilja på fordonets rörelser och användarens 
huvudrörelser, utan att systemet driver eller tappar referenspunkten. Dessutom 
kommer huvudet att röra sig på grund av fordonets rörelser så även om det 
förstnämnda problemet löses är det antagligen fortfarande besvärligt att 
använda. 
 
Nedan följer en lista på några punkter som är viktiga vid utveckling av HMD. 
 

 Den största begränsningen vid tillverkning av en HMD, framförallt när 
det gäller kvalité på displayen är antagligen kostnaderna. Här gäller det 
att göra en rätt avvägning mellan kostnad och bildkvalité. Här finns ett 
dilemma där konstruktören måste välja mellan antigen större ”field of 
view” eller högre pixelupplösning. 

 Om HMD:n ska användas under längre perioder så är dess vikt mycket 
viktig att tänka på, om den väger för mycket kan användaren få ont i 
nacken. 

 HMD:ns masscentrum bör i största möjliga mån sammanfalla med 
huvudets masscentrum. 

 Om kravet på periferiseende är viktigt, så kan en HMD som sitter en bit 
uppe på huvudet med en nedfällbar display vara en bra lösning. 

 Om tanken är att HMD:n ska kunna användas tillsammans med 
glasögon så måste avståndet mellan ögat och okularet vara minst 25 
mm. 

 Som nämnts tidigare så ska bara enkel information visas om en 
transparent display används. 

 HMD:n måste även sitta bra, speciellt om den ska kunna användas i 
skakiga miljöer. 



 Beroende på ändamål så kan en bred eller smal FoV vara att föredra. 
Om behovet finns att kunna upptäcka objekt på långt avstånd så är ett 
smalt FoV att föredra. Ska den däremot användas då objekten kan 
befinna sig nära så är en bred FoV att föredra. Detta påverkar som 
nämnts tidigare val av displayer och konstruktion av optik. 

 Beroende på vilka ljusmiljön:er en transparent HMD:n ska användas i så 
kan olika filter till den behövas för att begränsa omgivningens 
ljusinsläpp. 

 Okularets position måste gå att justera så att alla personer kan använda 
den. 

 

6.2 Penny HMD 
Det första vi lärde oss under våra tester var att det finns många detaljer kring 
användarvänlighet och passform som gör det svårt att lyckas med designen av 
en HMD . För att en HMD överhuvudtaget ska vara praktiskt användbar krävs 
det att den går att bära utan att hållas i eller justeras med händerna för att den 
ska sitta kvar eller för att bilden ska kunna ses. För att uppnå detta krävs en 
klart mer anpassningsbar design som tar mer hänsyn till olika typer av 
användare än vad den version av Pennys HMD vi testade gjorde. 
 
Modellen vi använde bestod av en formgjuten båge som fungerade 
ergonomiskt dåligt vilket gjorde att HMD:n inte ville hålla sig kvar på huvudet. 
För att kompensera för detta fästes i skalmarna ett elastiska band som kan 
vara en bra idé att inkludera framtida versioner av modellen. Eftersom formen 
på näsbryggan är viktig för att det inte ska bli obekvämt att använda HMD:n en 
längre tid är även det en detalj som är viktigt att få till på ett bra sätt. 
 
Med tanke på hur många det var av de som provade HMD:n som hade problem 
med okularets position så måste en färdig modell ha möjligheten att justera 
detta i sidled. Vi har fått veta att nästa version av HMD:n ska ha möjligheten att 
justera just detta så förhoppningsvis är det problemet löst. 
 
En jämförelse med den HMD från Sony vi också utförde tester med visar att det 
går att skapa en design som fungerar för de flesta användare. Detta just för att 
den hade mycket större möjligheter att justera för den aktuelle användaren. 
 
Nu var det en prototyp som provades och vi visste redan innan att just bågen 
var något som skulle förbättras men baserat på våra tester är det en väldigt 
viktig del i att skapa en HMD. Det hjälper inte om optik eller liknande fungerar 
perfekt om HMD:n inte går att använda längre perioder. Den formgjutna bågen 
gick också under våra tester sönder men det var något vi hade varnats för och 
skulle bero på en temporär lösning. Det säger sig självt att detta inte får inträffa 
med en färdig modell. 
 
Från början tänkte vi göra fler tester där Pennys hands-free lösningar skulle 
testas för hantering av diverse applikationer men det visade sig att det inte gick 
att utföra dem p.g.a att klicksensor och inbyggt gyro hade stora brister och var 
väldigt krångliga att använda. Gyrot drog nedåt vid varje rörelse, vilket till slut 
resulterade i att användaren tittade uppåt för att försöka hålla muspekaren i 
mitten. Klicksensorn var väldigt känslig och klickade ofta utan att användaren 
faktiskt försökt klicka. På grund av detta valde vi att designa om försöken så att 
dessa funktioner inte användes. 
 
Att klicksensorn fungerade dåligt är något som måste åtgärdas om denna 
funktion ska vara praktiskt användbar. Att utöka möjligheterna att justera dess 



position och dess känslighet skulle antagligen göra stor nytta. Att gyrot drev var 
ett ganska stort problem men även om denna effekt kan minskas avsevärt så 
vore det bra med någon enkel funktion som helt enkelt nollställde muspekarens 
position (eller vad som nu kontrolleras av gyrot). Ett helt felfritt gyro är svårt att 
skapa så detta skulle spara in en del omständliga manövrar. 
 
Designen på Pennys HMD begränsade också synfältet kraftigt, speciellt åt 
höger. Detta är inte fördelaktigt i något användningsområde men inom militära 
sammanhang är det verkligen något som måste undvikas i så hög grad som 
möjligt.  Även åt vänster begränsades synfältet en del och med tanke på att 
ingen optik sitter på den sidan är det helt onödigt att begränsa synfältet. En 
HMD för militära applikationer borde designas så att dessa problem minimeras.  

 

6.2.1 OMGIVNINGSLJUS OCH FILTER 
Testerna med filter på Pennys HMD visade att det antagligen var nödvändigt 
att använda dessa om det skulle vara praktiskt möjligt att använda en 
transparent HMD i en utomhusmiljö. Hur starkt filter som ska användas kan 
dock bli en ganska svår avvägning eftersom det vi använde visade sig ta bort 
för mycket ljus för att fungera bra i skugga. Detta blir ett problem då ett svagare 
filter antagligen innebär problem i solljus.  
 
Vi är inte heller säkra på om det filter vi testade är starkt nog för att hantera alla 
situationer. Detta eftersom vi inte kunde prova en solig dag där det också fanns 
många reflekterande ytor, till exempel snö eller vatten.  
 
En lösning på dessa problem skulle kunna vara att använda sig av ett aktivt 
filter som utifrån ljusstyrkan anpassar hur mycket ljus som ska släppas igenom, 
eller att göra det möjligt att ställa in hur mycket ljus som ska transmitteras 
manuellt. En enklare men mer omständlig lösning skulle kunna vara att 
använda ett eller flera utbytbara filter. 
 

6.2.2 FÄRGER 
Vid användandet av Pennys HMD upptäckte vi att vissa färger upplevdes 
missvisande. Detta skulle kunna bero på att ljuset som skickas ifrån bilden 
måste reflekteras ett par gånger för att nå ögat. Den sista reflektionen sker med 
en semitransparent spegel. Eftersom inte alla färger upplevs missvisande så är 
det troligtvis enbart någon nyans av grön som inte reflekteras lika mycket som 
de övriga färgerna.  
 
Ett sätt för att åtgärda det här problemet vore att förbättra den 
semitransparenta spegeln så att de reflekterar lika mycket av alla våglängder 
av ljuset. Ett annat sätt skulle kunna vara att ta reda på hur färgerna var 
förvrängda och kompenserade för det innan bilden presenterades i HMD:n. 
 

6.3 Erfarenheter kring testen 
En av de tester vi funderade på att genomföra innan vi bestämde oss för att 
utföra de slutliga testerna var att testa att använda Pennys HMD som en 
siktesvy. Tanken med detta var att gyrot skulle hålla reda på i vilken riktning 
användaren tittade så att siktesvyn, efter viss kalibrering, skulle representera 
en förstorad bild av precis det användaren tittade på i den normala vyn. Denna 
idé övergavs just på grund av att gyrot drev. De kommentarer vi fick under våra 
test visar dock att detta hade fungerat dåligt med en transparent HMD även om 
gyrot varit precist nog. Detta med anledning av att en siktesvy innehåller 



alldeles för mycket information för att det skulle vara praktiskt att överlagra den, 
speciellt när bilden som visas är av samma typ och innehåller samma färger 
som bakgrunden. En liknande lösning fast t.ex. med en icke-transparent 
monokel kan dock fortfarande vara intressant. 
 
Med tanke på den kommentar vi fick under testen angående menysystemet så 
kanske vi kunde ha arbetat mer med dess användarvänlighet. När målet är att 
ta reda på hur bra en HMD skulle fungera som alternativ lösning så är det 
viktigt att övriga delar fungerar så bra som möjligt för att ha minimal inverkan 
på den uppskattade prestandan.  
 
De objekt som skulle upptäckas under navigationstesten var tyvärr även 
synliga som små svarta fyrkanter i kartvyn. Eftersom målet med dessa objekt 
var att ”tvinga” användaren att hålla koll på omgivningen så var det olyckligt om 
användaren kunde använda kartan för att upptäcka dessa. Problemet hade 
varit lätt att lösa genom att sätta ut fler likadana objekt fast av varierande färg 
och bett användaren att upptäcka de som hade en specifik färg. Dessa hade 
alla sett likadana ut på kartan så användaren hade tvingats att faktiskt titta efter 
dem även om de insåg att de gick att se på kartan. Tyvärr kunde vi inte införa 
denna förändring då vi redan börjat med testen när vi insåg problemet. 
 
I det scenario där vi använde oss av en monitor så skulle vi ha kunna placerat 
skyddet för insyn på ett sådant sätt att det inte var i vägen i samma 
utsträckning, men ändå skyddade mot insyn i uppluckat läge. Målet var att göra 
det omöjligt att se omgivning och karta samtidigt, inte att göra det till en 
obekväm övning. Det var också under testen ganska uppenbart att 
användarens längd påverkade hur obekvämt och besvärligt det var att se 
kartan. 
 

6.4 Simuleringsmiljö VBS 2 
Överlag så tyckte vi VBS 2 tillfredställde våra behov bra. I stort sett allt vi ville 
göra gick att genomföra. För scenarion på den nivå vi använde räckte de 
inbyggda menysystemen mer än väl till och vi behövde inte använda oss av 
script för att få tillgång till de funktioner vi var ute efter. VBS 2 menysystem 
bedömde vi som lättanvänt och det gick snabbt att lära sig. 
 
Det ska dock sägas att när vi först bekantade oss med programmet och 
provade det mesta av dessa menysystem så fungerade det inte alltid som vi 
ville. Utplacerade enheter gjorde inte alltid det vi hade förväntat oss och rörde 
sig inte alltid som vi ville. Dessutom gick det inte heller alltid att koppla ihop 
”triggers” och ”way-points” på ett bra sätt. På det stora hela var detta små 
problem och det är möjligt att de berodde på fel vi gjorde. Vi utforskade dock 
aldrig de möjligheter som finns att använda script vilket antagligen hade löst 
dessa problem. 
 
Något som skulle kunna ha haft en inverkan på hur krävande 
försökspersonerna upplevde försöken när det gäller hantering av en kartvy, var 
att vi manuellt flyttade kartan för att följa fordonet. Tanken var givetvis att 
kartan automatiskt skulle förflytta sig med fordonet i centrum men vi lyckades 
tyvärr inte hitta någon funktion för detta. Det är möjligt att scripten hade kunnat 
komma till nytta även här. 
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Bilagor 
Appendix A 

 Penny Sony Papper 
Person 
1 62,0 5,7 27,0 
Person 
2 63,0 45,3 52,0 
Person 
3 48,7 31,3 12,7 
Person 
4 63,7 52,7 52,7 
Person 
5 53,7 9 3,7 

Tabell 6.4-a: Data ifrån testen med ett menysystem. 

 
Appendix B 

 Penny Sony Monitor 
Person 
1 34 8,3 43,3 
Person 
2 55 48,3 64 
Person 
3 10,3 1,7 21,7 
Person 
4 29 26 9,7 
Person 
5 56 14 44,3 

Tabell 6.4-b: Data ifrån testen med en kartvy. 
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1 INLEDNING 

1.1 Syfte och mål 
Det finns en del olika tillvägagångssätt vid konstruering av HMD:s, i de fall 
linser används så kan det uppkomma förvrängningar, aberrationer, av bilden. 
Jag ska förklara vad dessa aberrationer innebär. Vidare kommer jag att gå in 
djupare på kromatisk och sfärisk aberration, då jag förklarar hur dessa kan 
uppkomma och vad som kan göras för att motverka effekterna. 
 



2 TEORI 

2.1 HMD 
En HMD kan vara konstruerad på ett antal olika sätt, vissa använder sig av 
linser och andra använder speglar som kan vara semitransparenta eller helt 
vanliga. Speglar används om inte projiceringen kan ske rakt framför själva 
projektorn. Linser används ifall bilden behöver justeras. Projiceringen kan ske 
genom att bilden projiceras på ett visir, eller genom att använda en 
semitransparent spegel, det sistnämnda gör även att HMD:n blir transparent, 
vilket gör att omgivningen kan observeras samtidigt.  
Om en HMD skulle liknas med något som lätt kan visualiseras så skulle det 
kunna jämföras med en biograf. På samma sätt som i en biograf så är det en 
relativt liten projektor.  
I en biograf finns valet var du ska sitta, beroende på vilken plats som väljs så 
kommer ens FoV att ändras, d.v.s. om valet blir att sitta långt fram så upplever 
du en väldigt stor FoV, vid en position i mitten så kommer ens FoV att minskas, 
likaså om valet blir att sitta längst bak, så kommer ens FoV att vara liten i 
jämförelse med första raden. På samma sätt som ens FoV ändras beroende på 
platsen i biografen, så kommer även den vinkelupplösning som upplevs att 
filmen visas i att ändras. För enkelhetens skull kan vi anta att ens FoV på första 
raden är dubbelt så stor som den upplevs på sista raden. Eftersom en film har 
ett visst antal pixlar så kommer vinkelupplösningen att ändras beroende på var 
i salongen du befinner dig. För att beräkna vinkelupplösningen du upplever så 
tas antalet pixlar i horisontled delat med ens FoV.  
De slutsatser som kan dras ur detta är att vinkelupplösningen ändras beroende 
på avståndet till bilden, detta eftersom även FoV ändras. Det är samma sak för 
en HMD, den har en statisk vinkelupplösning och där kan valet av FoV ändras 
efter användningsområde. Dock när HMD:n väl är producerad brukar det inte 
gå att ändra på dess FoV, det gör även att dess vinkelupplösning är fast.  
Ett exempel är en HMD med en upplösning på 512 x 512 pixlar och en FoV på 
40 grader. Den vinkelupplösning som då upplevs med dessa är 12,8 pixlar per 
grad vilket ungefär är dessa som 4,7 bågminuter per pixel. Detta kan jämföras 
med att ögat kan uppfatta saker ner till ungefär 1 bågminut per pixel.  
När linser används tillsammans med HMD:s kan det uppstå aberrationer. 
En av dessa aberrationer är koma aberration. Koma aberration är när 
ljusstrålarna fokuserar på olika punkter beroende på var de träffar linsen, detta 
kan bero på att linsen har några mindre defekter. Genom att använda en bättre 
lins eller ändra dess form och/eller positionen av exit pupil så kan symmetrin 
ökas och koma kan minimeras. Figur 10 visar hur koma kan se ut. 

 
Figur 10: Visar hur en lins med koma bryter ljuset olika beroende på var den träffar 

linsen. 



Astigmatism är en aberration som gör att horisontell och vertikal fokus för 
linsen ligger på olika avstånd ifrån linsen. Detta gäller för alla punkter som inte 
ligger på den optiska axeln. Detta gör att bilder och text upplevs suddiga, 
antingen horisontellt eller vertikalt, detta beroende på vilket fokus som 
används. Figur 11 nedan visar hur det kan se ut, och hur det ser ut vid en 
kompromiss. 

 
Figur 11: En figur som visar hur en text ser ut beroende på vilken fokus som används. 

Distorsion är en aberration som gör att raka linjer upplevs böjda. Detta kan 
observeras på två olika sätt, antingen som en negativ distorsion, kallas även för 
barrel distortion, eller som en positiv distorsion, kallas även för pincushion 
distortion. Figur 3 visar en bild som föreställer både negativ och positiv 
distorsion. 

     
Figur 12: En figur som till höger föreställer negativ distorsion och till vänster positiv 

distorsion. 

Om detta skulle uppträda i en binokulär HMD så kan det göra så att objekt som 
befinner sig på en sådan position att de kan ses med båda ögonen ser ut att 
ligga på olika punkter. 



 

2.2 Kromatisk aberration 
Vid beräkningar av linser så finns det i alla ekvationer en variabel som har med 
dess brytningsindex att göra. Hur mycket en specifik våglängd bryts beror 
också på linsens brytningsindex. Om linsen belyses av vitt ljus som består av 
alla våglängder i det synliga spektrumet så kommer de olika våglängderna att 
brytas olika mycket. Detta medför att de områden av bilden där det är hög 
kontrast bildas ett område av färg som beror på linsen, men i de flesta fall är 
den lila. Figur 13 visar hur en bild som lider av kromatisk aberration kan se ut. 

 
Figur 13: En förstorad del av en bild där kromatisk aberration syns tydlig. 

Figur 14 illustrerar hur en lins bryter de olika våglängderna av ljuset olika 
mycket. 

 
Figur 14: En lins där ljuset bryts olika mycket beroende på våglängden. 

För att se hur mycket linsen kommer att inverka på områden med hög kontrast i 
bilden kan sträckan mellan området där våglängden för violett ljus är i fokus 
och där våglängden rött ljus är i fokus beräknas. 
För detta används den generella ekvationen för en tunn lins: 

     (1) 

Där  är avståndet ifrån linsen till fokus,  är från det avstånd ljuset kommer in, 
N är brytningsindexet för linsen och r1 och r2 är dess radie. I fallet med en lins 



så är  en konstant och kan ersättas med . Det ger då följande 

ekvation: 

      (2) 

Eftersom glas har olika brytningsindex för olika våglängder så används detta till 
att utöka ekvation (2) till att gälla för en specifik våglängd. Detta ger då dessa 
ekvationer: 

     (3) 

I ekvation (3) så motsvarar  glasets brytningsindex vid en våglängd på 
0,468 µm eller kortare och  en våglängd på 0,6563 µm eller längre. För 
att då få reda på avståndet mellan de olika fokuspunkterna så 
subtraheras första delen i ekvation (3) med den andra. Detta ger då 
följande ekvation: 

  (4) 

För att förenkla ekvation (4) så används ekvation(3), detta ger följande 
ekvation: 

  

Denna ekvation kan förenklas ytterligare eftersom ljuset in i linsen 
kommer från samma punkt, detta ger då att  och ekvationen blir 
följande: 

     (5) 

Utifrån ekvation (5) så kan då avståndet mellan de olika fokuspunkterna 
bestämmas. Ju lägre värde ekvation (5) ger desto bättre kommer bilden att bli. 
För att förbättra bilderna så rekommenderas det att valet av lins faller på en 
som ger ett så lågt värde av ekvation (5) som möjligt. Om detta inte skulle 
räcka för att förbättra bilden så finns det andra sätt som gör att den kromatiska 
aberrationen kan minskas. Detta kräver dock att det finns möjlighet att använda 
sig av flera linser. 
För att komma till rätta med det här problemet så används två eller flera på 
varandra följande linser. De kan vara konstruerade så att de sitter ihop eller så 
är det ett område med luft mellan dem. 
Blir valet att använda sig av två linser så finns det en viktig aspekt att tänka på 
och det är att välja två glas, där deras V-värde skiljer sig åt ganska mycket. 
Detta gäller även vid fler än två linser men är mest utmärkande vid två. Vissa 
glastillverkare lämnar ut V-värdet, medan andra inte gör det. Är fallet det 
sistnämnda så är det enkelt att räkna ut det värdet, och för att göra det 
används följande formel: 

      (6) 

 är glasets brytningsindex. 
De vanligaste valen av glas brukar vara kron- och flintglas, detta för att som jag 
tidigare nämnt så skiljer sig deras V-värde sig en del. För att ytterligare få en 
bättre förståelse av vad V-värdet betyder så kan ekvation (6) studeras. För att 



få ett högt värde på V så måste differensen i nämnaren var så låg som möjligt, 
d.v.s. skillnaden i glasets brytningsindex för olika våglängder måste vara så låg 
som möjligt. Utifrån detta ses då att ett glas som har ett högt V-värde har en låg 
dispersion, d.v.s. glaset sprider inte ljusets olika våglängder så mycket. 
Som tidigare nämnt så blir valen av glas oftast kron- och flintglas och en lins 
kan då se ut som figur Figur 15 illustrerar: 

 
Figur 15: Visar en lins bestående av en konvex kronlins först och en plankonkav efter. 

Detta kallas även för en akromatisk dubblett. 

För att kunna beräkna hur stort avstånd det blir mellan de olika ljusstrålarna vid 
användande av två linser så används ekvation (4) ännu en gång. Då denna 
ekvation är helt generell så kan vi använda denna för de olika linserna, d.v.s. 
bilden som den första linsen skapar används som objekt för den andra o.s.v. 

 från vilken lins som helst kommer vara samma som  i den 
efterföljande linsen, detta eftersom båda har med avståndet mellan 
fokuspunkten för samma våglängd. Detta gäller dock enbart om linserna sitter 
ihop med varandra. Utifrån ekvation (4) så kan följande ekvationer skrivas där 
a, b, c, …, n utgör följden av olika linser: 

    (7) 

Utifrån att vi vet att  för en tidigare lins är detsamma som  i den 
efterföljande, detta gäller även för  och , så kan ekvation (7) skrivas som en 
summa. Detta ser vi i följande ekvation: 

   (8) 

I fallet med två linser skulle då ekvation (8) se ut på följande sätt: 

  (9) 

Det finns även datorprogram som kan användas för att beräkna hur stor 
skillnad det är mellan fokus för de olika färgerna. För dessa beräkningar 



används då de färger som ligger längst ifrån varandra i våglängd. T.ex. om det 
är för vitt ljus beräkningarna behöver utföras så används våglängden för rött 
och violett ljus.  
För att använda programmet så krävs det att radien för de olika glasen är 
beräknade. Möjligheten finns även att sätta dessa så att programmet kan utföra 
en optimering av linserna. Därefter finns även möjligheten i programmet att ta 
hänsyn till att linserna går att flytta, d.v.s. att de inte behöver vara hopsatta, 
utan det kan finnas luft mellan dem. 
 

2.3 Sfärisk aberration  
Sfärisk aberration är när en lins har en viss genometrisk defekt som gör att 
ljusstrålarna bryts olika mycket beroende på vad på linsen de passerar. D.v.s. 
om ljusstrålarna är långt ifrån den optiska axeln så bryts de mer eller mindre än 
de som är närmare. Figur 16 visar denna aberration mycket bra. 

 
Figur 16: Figur som illustrerar hur positiv (ljusstrålarna bryts mer ju längre ifrån optiska 

axeln de passerar linsen) sfärisk aberration ser ut. 

Sfärisk aberration kan även bero på hur linsen är slipad. Två olika linser som 
har samma fokalpunkt men är slipade på olika sätt kan skilja sig, t.ex. två linser 
med samma fokalpunkt kan skilja sig markant i hur stor sfärisk aberration som 
uppkommer. Det är därför också viktigt att tänka på detta vid val av lins och 
dess slipning. I fallen där enbart en lins kan användas så kan ekvation (10) 
användas för att minimera den sfäriska aberrationen. Denna ekvation kan dock 
enbart användas så länge ingen av sidorna hos linsen är plana och objekt inte 
ligger oändligt långt bort. 

     

 (10) 
Om det är möjligt att använda fler än en lins så är det möjligt att minska 
den sfäriska aberrationen genom att använda sig utav flera linser i följd. 
På ett enkelt sätt kan det visas hur det är möjligt att minska den sfäriska 
aberrationen med en faktor två om två linser används istället för en, detta 
kan förklaras i fyra steg. 
1. Första steget är att börja med en lins slipad för minimal sfärisk 
aberration och beräkna den sfäriska aberrationen. 

2. Därefter förstoras linsen med en faktor två, detta gör då att linsens 
diameter blir dubbelt så stor och så även den sfäriska aberrationen. Men 
fokalpunkter kommer också dubbelt så långt bort. 

3. Tredje steget blir sen att minska storleken på ljusinsläppet med en 
faktor två, detta gör att den sfäriska aberrationen minska med kubiken av 
två. Detta resulterar i att linsen nu har ett lika stort ljusinsläpp som 



originallinsen, men dess sfäriska aberration är en fjärdedel av den 
ordinarie men fokalpunkten ligger fortfarande dubbelt så långt bort. 

4. Nu läggs ytterligare en lins till som är identisk med den nuvarande. 
Detta gör att den sfäriska aberrationen blir ungefär dubbelt så stor, men 
fokalpunkten komma på samma ställe som hos originallinsen. Som 
slutprodukt finns alltså två linser med en sfärisk aberration på ungefär 
hälften av det ursprungliga.  

Dessa fyra steg kan ses i Figur 17. 

 
Figur 17: Figuren illustrerar hur de 4 stegen för att minimera den sfäriska aberrationen 

med en faktor två genom att använda två linser fungerar. 

Att det minskar med en faktor två är enbart teoretiska värden. Vid 
beräkning på hur mycket sfärisk aberration som finns efter steg fyra så 
brukar det vara mindre än 50 % av det initiala värdet. Detta beror på att 
ljuset kommer konvergera lite mellan de båda linserna, vilket gör att 
resultatet blir något bättre. 
För att utläsa hur mycket mindre sfärisk aberration som kommer att 
erhållas vid användning av fler än en lins så kan detta utläsas i Figur 18. 
Detta är som tidigare enbart teoretiska värden, och kommer i de flesta fall 
att förbättras när detta verkligen används. 



 
Figur 18: En graf över hur mycket sfärisk aberration som kommer att finnas vid 

användning av fler än en lins. 

Sammanfattningsvis så för att förbättra den sfäriska aberrationen så bör 
en lins som är bra slipad väljas, om det ytterligare behöver bli 
förbättringar så kan linser i en serie användas. 
I de fall detta fortfarande inte är tillräckligt bra, så kan man välja att utföra 
några optimeringar av systemet. Dessa optimeringar fungerar bäst vi 
användning utav tre eller fler linser i serien.  
Om det är möjligt så kan linserna bytas ut mot andra med ett högre 
brytningsindex. Ett annat sätt är att byta ut den första linsen mot en 
negativ lins, i det här fallet måste oftast de andra linserna också slipas 
om till viss del för att fortfarande ha en så minimal sfärisk aberration som 
möjligt. 
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