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Sammanfattning 
Examensarbetet har utförts i samarbete med företaget LVI (Low Vision International) som 
tillverkar elektroniska hjälpmedel för synskadade. LVI utvärderar vid jämna mellanrum 
nya LCD-bildskärmar för deras produkter. En av parametrarna företaget inte har kunnat 
mäta är bildskärmarnas responstid och de behöver därför en mätmetod för detta ändamål. 
LVI har även behov av att mäta bildskärmarnas latens vilket företaget likt responstiden 
saknar en mätmetod för. Både responstiden och latensen ger fördröjningar vilket t.ex. leder 
till att bilden blir oskarp, rörliga föremål får en svans efter sig eller att ljudet kommer före 
bilden. LVI har högst prioritet på en mätmetod för responstid samt ett underlag för kon-
struktion eller inköp av mätutrustning vilket således är arbetets huvudsakliga inriktning. 
 
I arbetet utförs en grundlig förstudie i vad responstid för LCD-bildskärmar faktiskt inne-
bär, vilka problem som kan uppstå med för höga responstider, hur responstiden kan mätas, 
vilka tekniker bildskärmstillverkarna använder för att förbättra responstiden samt hur det 
mänskliga ögats begränsningar påverkar uppfattningen av responstiden. Förstudien ger 
även underlaget för att konstruera eller köpa mätutrustningen för responstid. Denna del in-
nefattar bland annat hur en mätning av synligt ljus kan utföras, vilka ljuskänsliga mätkom-
ponenter som går att använda vid responstidsmätningar, mätutrustningens påverkan av 
stig-/falltider samt en kravspecifikation för responstidsmätningar. Slutligen tas latensen 
upp i förstudien där definitionen samt möjligheten att mäta den undersöks. 
 
Den standardiserade mätmetoden ”grey-to-grey” framkommer i förstudien som en möjlig 
mätmetod för responstidsmätningar. Metoden bygger på att låta bildskärmen växla mellan 
ett antal jämnt fördelade gråskalenivåer och registrera övergångarna med en ljuskänslig 
mätkomponent. Övergångstiden mellan gråskalorna används sedan för att sammanställa re-
sponstiden. Parallellt med mätmetoden för responstid utvecklas en enklare mätkrets för att 
mäta responstiden. För latensmätningarna beställs en dedikerad mätenhet istället för att ut-
veckla en på egen hand. 
 
”Grey-to-grey”-metoden utvärderades med ett antal testmätningar i mörkrumsförhållanden 
där mätkretsen användes. Den dedikerade mätenheten för latens jämfördes med fotometo-
den för att avgöra dess mätnoggrannhet. Fotometoden går ut på att jämföra LCD-bildskär-
men med en CRT-bildskärm vars latens är försumbar. 
 
Mätmetoden ”grey-to-grey” visar sig vara den mätmetod LVI ska använda för respons-
tidsmätningar men metoden behöver utvecklas. Metoden ger företaget tillräckligt med in-
formation för att kunna utvärdera sina LCD-bildskärmar. Det är dock viktigt att mätresul-
tatet redovisas på ett utförligt sätt annars kan det bli missvisande. Den dedikerade mäten-
heten visade sig även mäta en del av responstiden och det är även otydligt vilka mätpunk-
ter den använder. Mätenheten ger således inga exakta mätvärden för latensen men kan an-
vändas som komplement till responstidmätningen och kan då användas för att jämföra 
bildskärmar med varandra. 
 
Arbetet levererar en förstudie i LCD-bildskärmars responstid och latens, en vidareutveck-
lad version av ”grey-to-grey”-metoden, mätutrustning för responstidsmätning samt en de-
dikerad mätenhet för latens till företaget LVI. 



 

II 
 

Summary 
The thesis is done in collaboration with the company LVI that manufactures electronic 
equipment for people with impaired vision. LVI evaluates new LCD displays for their 
products at regular intervals. Two of the factors that they haven’t been able to measure are 
the response time and the input lag. LVI therefore needs measurement methods for these. 
Both the response time and the input lag cause delays, which for example results in an im-
age out of focus, ghosting after moving objects or a delay between sound and image. A 
measurement method for response time and a material for the construction or ordering of 
measurement equipment is the highest priority for LVI. Therefore this is the main orienta-
tion of the thesis. 
 
This thesis contains a thorough preliminary study of the definition of LCD display re-
sponse time, how response time could be measured, the problems that are associated with 
high response times, the techniques that are used by the manufacturers to lower the re-
sponse times and how the human eye affects the perceived response time. The preliminary 
study also provides the material for the construction or ordering of equipment for response 
time measurements. This part covers how visible light is measured, the light sensitive 
components that could be used for response time measurements and a requirements 
specification for response time measurements. Finally the definition of input lag and the 
possibility of measuring it are examined in the preliminary study. 
 
In the preliminary study a standardized measurement method called  “grey-to-grey” is 
found as a possible measurement method for response time. The method is based on letting 
the display switch between a number of evenly placed greyscales and measure the transi-
tions with a light sensitive component. The time between the greyscale transitions is later 
used to compile the response time. Parallel with the method for response time measure-
ments a basic response time measurement circuit was constructed. For the input lag meas-
urements a dedicated unit was ordered instead of constructing one. 
 
The “grey-to-grey”-method was evaluated in a number of trial measurements that were 
performed in darkroom conditions. To be able to determine the accuracy of the dedicated 
unit for input lag measurements a comparison with the photo method were carried out. The 
method is based on comparing the input lag between the LCD display and a CRT-display.  
 
The measurement method “grey-to-grey” is the method LVI should use for response time 
measurements but it needs development. This method provides the company with suffi-
cient information for evaluating their LCD displays. But it is very important that the meas-
urement results are thoroughly reported or else the results might be misguiding. It turned 
out that the dedicated unit for input lag measurements also measured a part of the response 
time and it is not clear which measurement points it uses. Even though the dedicated unit 
does not give exact values of the input lag it could be used as a complement for the re-
sponse time measurement. In that case it can be used to compare displays. 
 
The thesis delivers a preliminary study in LCD displays response times and input lag, a 
further developed version of the “grey-to-grey” method, measurement equipment for re-
sponse time and a dedicated unit for input lag measurements to the company LVI.  
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Abstract 
Svenska 
Examensarbetet har utförts i samarbete med företaget LVI (Low Vision International) som 
tillverkar elektroniska hjälpmedel för synskadade. LVI utvärderar vid jämna mellanrum 
nya LCD-bildskärmar för deras produkter. LVI behöver metoder samt utrustning för att 
mäta bildskärmars responstid och latens. Både responstiden och latensen ger fördröjningar 
vilket t.ex. leder till att bilden blir oskarp, rörliga föremål får en svans efter sig eller att lju-
det kommer före bilden. I detta arbete utförs en grundlig förstudie som behandlar bild-
skärmars responstid och latens samt ger ett underlag för att konstruera eller köpa mätut-
rustning för responstidsmätningar. I förstudien framkommer den standardiserade mätmeto-
den ”grey-to-grey” som LVI kan använda för att mäta responstiden. En mätkrets konstrue-
ras för att mäta responstiden samt beställs en dedikerad enhet för latensmätning. För att ut-
värdera mätmetoderna utförs ett antal tester med mätkretsen för responstid och den dedike-
rade enheten för mätning av latens. Mätningarna visar senare att mätmetoden ”grey-to-
grey” är den som LVI ska använda men metoden behöver vidareutvecklas. Den dedikerade 
enheten för latensmätningar visar sig mäta en del av responstiden och bör därför endast an-
vändas som komplement till responstidsmätningen vid jämförelser mellan olika bildskär-
mar. Arbetet levererar en förstudie i LCD-bildskärmars responstid och latens, en vidareut-
vecklad version av ”grey-to-grey”-metoden, mätutrustning för responstidsmätning samt 
den dedikerade mätenheten för latens till företaget LVI. 
 
Nyckelord: LCD, Bildskärm, Responstid, Latens, RTC, Grey-to-grey, Svart-vit-svart, 
Mätning, CRT, Fotodiod, Fototransistor, Fotoresistor, Ljus, Gråskalor, Pixel, RGB 
 
English 
The thesis was performed in collaboration with the company LVI (Low Vision Interna-
tional) that manufactures electronic devices for the visually impaired. LVI evaluates new 
LCD displays for their products at regular intervals. LVI need methods and equipment for 
measuring response time and input lag. Both response time and input lag cause delays, 
which results in such things as image blur, ghosting after moving objects or a delay 
between sound and image. The preliminary study reveals the standardized method “grey-
to-grey” that LVI can use to measure response time. A measurement circuit was 
constructed to measure response time and a dedicated unit for input lag measurement was 
ordered. To evaluate the measurement methods a number of tests were conducted with the 
response time circuit and the dedicated input lag unit. The measurements showed that the 
method LVI shall use is the "grey-to-grey” method but it needs further development. It 
turned out that the dedicated unit for input lag measured a portion of the response time and 
should therefore only be used as a complement to the response time measurement when 
comparing displays. The thesis delivers a preliminary study in LCD displays response 
times and input lag, a further developed version of the “grey-to-grey” method, 
measurement equipment for response time and a dedicated unit for input lag measurements 
to the company LVI. 
 
Keywords: LCD, Display, Response time, Input lag, RTC, Grey-to-grey, Black-white-
black, CRT, Photodiode, Phototransistor, Photoresistor, Light, Greyscale, Pixel, RGB   
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Förord 
Detta examensarbete är det sista momentet i vår utbildning till högskoleingenjör i 
elektroteknik på Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetet som utförts på företaget Low Vision 
International AB i Växjö har testat vår förmåga att arbeta som ingenjörer. Arbetet har både 
varit intressant och givit oss viktiga erfarenheter för framtida uppdrag.  
 
Stort tack till Henrik Blomdahl, Kenneth Bloom och Pär Färdinandsson på LVI vars 
inställning och samarbetsvilja gjorde att examensarbetet blev så lyckat som det blev. 
 
Tack till övrig personal på LVI för ett trevligt bemötande och för den hjälp vi fått under 
examensarbetets gång.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Pieternella Cijvat, och Göran Ewing för deras hjälp på 
Linnéuniversitetet. 
 
Speciellt tack till Tobias Vestlund för hjälpen med konstruktionen av mätkonen. 
 
 
 
Växjö, den 13 juni 2013 

Markus Mikkelsen 
Gustav Svanfors 
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Figur 1.1: MagniLink Vision, en läs-
kamera i LVI:s produktsortiment. Bild-
en används med tillstånd av LVI AB.[1] 
 
 

1. Introduktion 

1.1 Kort om LVI  

Examensarbetet utför på företaget LVI (Low 
Vision International AB) i Växjö. Företaget ut-
vecklar, tillverkar och säljer produkter avsedda 
för personer med nedsatt syn. I produktutbudet 
finns bland annat något som kallas för läskameror 
(se figur 1.1) som hjälper användaren med var-
dagssysslor såsom att läsa tidningen och skriva 
brev. En läskamera är ett system som (med en 
övergripande beskrivning) består av en kamera 
som läser av en text/bild, elektronik som be-
handlar informationen och en bildskärm som 
visar en redigerad version av texten/bilden. Läs-
kameran kan användas för att förstora texter eller 
bilder, få texter upplästa, visa ett negativ av 
texten samt byta färg på texten m.m.       

1.2 Syfte och problemformulering   

Med jämna mellanrum måste LVI beställa hem nya LCD-bildskärmar från tillverkare 
utomlands. För att hitta nya lämpliga kandidater beställs ett antal olika bildskärmar från 
olika tillverkare som sedan utvärderas på LVI. Företaget utför en rad tester på dessa 
bildskärmar som bland annat innefattar responstiden. Responstiden är en parameter som 
företaget i dagsläget inte utvärderar på ett tekniskt korrekt sätt. Som det ser ut nu testas 
systemet i sin helhet d.v.s. från kamera till bildskärm manuellt av personalen. För att 
bedöma om bilden ”hänger med” drar man handen fram och tillbaka framför kameran 
samtidigt som man kollar på en punkt mellan bildskärmen och handen (på detta vis fås 
samma fokus på handen som bildskärmen). Detta ger en återkoppling mellan handens 
rörelse och det som visas på bildskärmen. Uppstår synliga eftersläpningar eller om man får 
en obehaglig känsla av fördröjningen anses enheten vara otillräcklig. Problemet med 
fördröjningarna beror inte bara på bildskärmarna utan hela systemet i sig (se figur 1.2 
nedan). 
 

 
Figur 1.2: Ett illustrerande exempel där systemets fördröjningstider (t1, t2 och t3) ger 
upphov till den ”fördröjda” och ”utsmetade” handen.[2] 
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LVI vill eliminera den mänskliga faktorn vid utvärderingarna av bildskärmarna. Den 
manuella bedömningen som utförs i dagsläget är både resurskrävande och ger endast en 
uppfattning om responstiden. LVI vill ha bildskärmarnas responstid i siffror och på så vis 
kunna sålla bort de bildskärmar som inte uppfyller företagets krav på ett objektivt sätt. 
Innan företaget kan börja mäta responstiden måste en mätmetod för detta ändamål finnas. 
LVI har ingen större kännedom om vilka situationer som kan uppkomma vid 
responstidsmätningar. För att kunna avgöra om en mätmetod är lämplig är det därför 
viktigt att en utförlig förstudie utförs innan en utvärdering av en mätmetod kan påbörjas. 
LVI saknar även lämplig mätutrustning för responstidsmätningar och behöver därför även 
ett underlag för att kunna konstruera/köpa mätutrustning.  
 
LVI:s produkter är återkopplade system för användaren d.v.s. när användaren drar handen 
under kameran sker en återkoppling när informationen om handens rörelser ses i 
bildskärmen (se figur 1.2). Det är viktigt att denna återkoppling utförs med minsta möjliga 
tidsfördröjning annars kommer rörelserna att kännas onaturliga. Fördröjningarna beror till 
viss del på den digitala elektronikens beräkningstider i bildskärmen. Denna typ av 
fördröjning kallas latens och är likt responstiden av intresse för företaget vid utvärderingar 
av bildskärmar. LVI saknar mätmetod samt mätutrustning för latens vilka måste finnas på 
liknande sätt som för responstiden.   

1.3 Mål 

Det huvudsakliga målet med examensarbetet är att leverera en metod för att mäta 
responstid på bildskärmar samt ett underlag för att göra det möjligt för LVI att 
konstruera/köpa mätutrustning. Förstudien ska ta upp de tekniska och mänskliga 
begränsningarna som finns relaterade till responstid samt en djupare analys på vad 
responstid faktiskt innebär. Det sekundära målet är att leverera mätutrustning samt en 
mätsekvens som båda följer en eller flera av de utvärderade mätmetoderna för responstid. 
Arbetet ska även leverera en mätmetod för latens samt ett underlag för lämplig 
mätutrustning. 

1.4 Avgränsningar 

Mätmetoden för responstid samt underlaget för mätutrustningen för responstid har högsta 
prioritet för LVI. För att kunna utvärdera mätmetoden krävs en omfattande förstudie vilket 
tar upp en stor del av arbetet. För att inte förstudien och mätmetoden ska påverkas 
utvecklades mätutrustningen efter mån av tid. Mätutrustningen skulle kunna utvecklas med 
många funktioner samt vara en fristående enhet men det hade tagit mycket tid och skulle 
vara för omfattande inom examensarbetets tidsram. Istället valdes en enklare variant där ett 
oscilloskop används för att utföra mätningarna. Den stora fördelen med detta är att 
mätutrustningen kan hållas enkel samtidigt som mätnoggrannheten inte blir allt för lidande. 
LVI krav på mätnoggrannhet ligger runt ±1 ms vilket är lägre än den för standarden och 
därför har mindre avvikelser i linjäriteten accepterats vid utvecklingen av mätkretsen. När 
det gäller mätmetoden för latens användes endast existerande utrustning istället för att 
utveckla mätutrustningen på egenhand vilket även det hade tagit för mycket tid.   
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2. Teoretisk bakgrund 
Den teoretiska bakgrunden är uppdelad i två huvudsakliga delar. I den första delen utförs 
en förstudie i hur bildskärmars responstid och latens definieras och vilka problem dessa ger 
upphov till. Förstudien tar upp de tekniker bildskärmstillverkarna använder sig av för att 
t.ex. minska responstiden eller ”lura” det mänskliga ögat att tro att bildskärmen är snabbare 
än vad den egentligen är. Den andra delen ger ett underlag för konstruktion av 
mätutrustning som kan användas för att mäta responstid.  

2.1 Definition av responstid 

Bildskärmarnas responstid beror till största delen på hur pixlarna är uppbyggda. Varje 
pixel i en bildskärm består av tre färgsegment: röd, grön och blå. Med dessa tre färger går 
det med ett 8-bitarssystem att skapa ca 16,7 miljoner nyanser (256! = 16777216).[3] I 
figur 2.1 visas ett exempel på hur en LCD-pixel är konstruerad, LCD står för ”liquid 
crystal display” (bildskärm med flytande kristaller). Kristallerna i en LCD-bildskärm är 
placerade mellan två polariserade filter som endast släpper igenom ljus som svänger i ett 
visst ett plan.[4] Först passerar ljuset genom ett vertikalt polariserat filter som således 
endast släpper igenom ljus som svänger i ett vertikalt plan relativt filtret. Det ljus som 
passerat det vertikala filtret kan sedan inte på egen hand ta sig förbi nästa filter d.v.s. det 
horisontellt polariserade filtret. För att ljuset ska kunna passera det horisontella filtret 
måste ljuset vridas 90°. De flytande kristallerna har förmågan att ”leda” ljus och denna 
förmåga kan påverkas med en spänning. När en spänning läggs på kristallerna ändras deras 
struktur och när spänningen är tillräckligt hög över kristallerna lägger de sig på rad efter 
varandra i ett mönster likt det som kan ses i figur 2.1 nedan. I figuren har samtliga 
färgsegment full utstyrning vilket innebär att kristallerna ligger på rad och vrider största 
delen av ljuset 90°. Ljuset efter färgfilterna kommer i det här fallet att bestå av samma 
mängd av de tre färgerna rött, grönt, blått och upplevs därför som vitt ljus. Genom att 
justera spänningen över kristallerna ändras deras förmåga att vrida ljuset 90° och på så vis 
går det att bestämma hur starkt respektive färgsegment ska lysa. När ingen spänning läggs 
över kristallerna ligger de ”huller om buller” och vrider således endast en minimal mängd 
ljus vilket ger en svart bild. I det optimala fallet ska inget ljus passera det horisontella 
filtret vid svart bild men på grund av kristallernas begränsningar kommer LCD-
bildskärmen aldrig att vara helt svart. Den begränsade svärtan är en av de största 
nackdelarna med LCD-tekniken och var ett större problem vid teknikens barndom. 
 
När kristallerna styrs med en spänning tar det en viss tid innan de riktar in sig. Det är 
denna tid som bestämmer responstiden och består således av tiden det tar för pixlarna att 
skifta nyans. Definitionen av hur responstiden ska anges varierar mellan bildskärmstillver-
karna. Huvudsakligen finns det två olika sätt att ange responstiden vilka listas nedan. 
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Figur 2.1: Illustration av en pixel och dess tre färgsegment i en LCD-bildskärm.[5] 
 
Responstiden kan huvudsakligen definieras på två olika sätt:  
 

• ”Svart-vit-svart” 
Tiden det tar för bildskärmen att gå från att vara helt svart till vit och tillbaka igen är 
den äldre definitionen som används av industrin (se figur 2.2 nedan). Det finns en ISO 
standard för denna framställning av responstid men eftersom det endast är två nyanser 
som testas finns det en del begränsningar. 
 

 

Figur 2.2: Responstiden framställd med ”svart-vit-svart”-metoden.[6] 
 
• ”Grey-to-grey” 

För att täcka en större del av bildskärmens förmåga att växla mellan två nyanser 
används ”grey-to-grey”-metoden. Responstiden framställs genom 
medelvärdesbildning av övergångstiderna mellan ett antal gråskalenivåer, se figur 2.3 
nedan. Responstid uppmätt med ”grey-to-grey”-metoden kallas av vissa tillverkare för 
bildskärmens reaktionstid. Responstider framställda med metoden har vanligen 
förkortningen ”GTG”, ”G2G” eller ”GLRT” (”gray level response time”) efter 
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mätvärdet.[7] Sedan 2008 finns det en ISO standard som behandlar delar av metoden. 
 

Figur 2.3: Responstiden framställd med ”grey-to-grey” -metoden.[8] 
 
Låga responstider innebär att bilden är skarp vid snabba rörelser vilket är mycket viktigt 
för t.ex. snabba datorspel. En hög responstid kan medföra att snabba rörliga bilder blir 
oskarpa (”motion blur”) och att bilden får en ”svans” (”ghosting”) efter sig. ”Ghosting” 
innebär att den rörliga bilden rör sig så fort att bildskärmen inte hinner ”släcka” den gamla 
bilden innan den nya ska renderas, fenomenet kan ses i figur 2.4 och figur 2.5 nedan. 
 

 
Figur 2.4: Figuren visar en bildskärm med mycket låg responstid som inte visar någon 
”ghosting”. Bildsekvensen kommer från ett gratisprogram som heter PixPerAn (utvecklat 
av Prad.de). Bilden används med tillstånd av TFT Central.[9]  
 

 
Figur 2.5: Bildskärmbild med tydliga spår av ”ghosting”. Den gamla bilden hinner inte helt 
försvinna innan den nya renderas. Bildsekvensen kommer från ett gratisprogram som 
heter PixPerAn (utvecklat av Prad.de). Bilden används med tillstånd av TFT Central.[10]  
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2.1.1 Mätning av responstid  

Bildskärmtillverkarna mäter responstid på olika sätt och det är inte ovanligt att den 
mätmetod som ger bildskärmen den mest fördelaktiga responstiden används. Äldre 
bildskärmar är i regel betydligt snabbare på att skifta till ett extremläge (svart eller vitt) än 
till någon annan nyans. Detta beror på att elektroniken som styr kristallerna i pixeln (se 
figur 2.1 i avsnitt 2.1) lägger på minimal eller maximal styrspänning vid en övergång till 
ett extremläge. Vid övergångar mellan två närliggande nivåer sätter elektroniken en 
bestämd spänning som motsvarar en viss nyans vilket gör att det tar längre tid för pixeln att 
rikta in sig. I figur 2.6 nedan jämförs styrspänningen med hur mycket ljus pixelsegmentet 
släpper igenom. Övergången från öppet läge (255) till en nivå mellan öppen/stängd (255-0) 
tar längre tid än den mellan stängd (0) och öppen (255) på grund av styrspänningens 
arbetssätt.     
 

Figur 2.6: Styrspänningen (”Control Voltage”) jämförs med pixelns förmåga att släppa 
igenom ljus (”Luminance”).[11]  
 
”Svart-vit-svart”-metoden 
Bildskärmtillverkarna har länge följt ISO standarden 13406-2 (ersattes av ISO 9241-305 år 
2008) för att mäta responstiden. Den går ut på att mäta tiden det tar för bildskärmen att 
växla mellan nivåerna svart-vit-svart (0-255-0, vid 8-bitars färgdjup där samtliga 
pixelsegment lika öppna). Tiden mäts således från svart till vit adderat med tiden det tar att 
för bildskärmen att gå tillbaka till svart.[12] Responstider som mäts enligt ”svart-vit-svart”-
metoden ger endast information om övergångar mellan svart och vit, den skildrar således 
inga andra nyansövergångar och resultatet kan därför vara missvisande.[13] I figur 2.7 visas 
typiska mätvärden för en bildskärm (med äldre teknologi). Grafen i figuren visar tiden det 
tar för bildskärmen att växla mellan svart (0) och en annan gråskala mellan 0-255 och 
tillbaka till svart igen. Den snabbaste övergången på ca 10 ms sker mellan 0-255-0 (svart-
vit-svart) och kan jämföras med den långsamaste 0-125-0 på ca 32,5 ms. Mätning enligt 
”svart-vit-svart”-metoden hade resulterat i en responstid på 10 ms vilket skiljer sig från den 
som uppfattas av användaren. 
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Figur 2.7: Grafen visar hur responstiden varierar med gråskalan på en hypotetisk 
bildskärm. Y- axeln motsvarar responstiden och X-axeln motsvarar gråskalan från svart (0) 
till vit (255). Kurvan är tiden det tar för bildskärmen att gå från svart till en gråskala och 
tillbaks till svart. Bilden används med tillstånd av TFT Central.[14] 

 
Mätning av responstid enligt ”svart-vit-svart”-metoden delas in i två delar, först mäts tiden 
det tar för ljusstyrkan att gå från 10 % av slutvärdet tills dess att ljusstyrkan nått  
90 % av slutvärdet (tRise, se figur 2.8), sedan görs samma sak på den negativa flanken (tFall), 
summan av tRise och tFall ger bildskärmens responstid. Några av anledningarna till att 
mätningen utförs mellan 10 % till 90 % istället för 0 % till 100 % är att det är svårt att 
avgöra när pixlarna börjar lysa och när de når sitt slutvärde. Detta på grund av störningar, 
insvängningar och felmarginaler i mätutrustningen.[15] 
 
”Grey-to-grey”-metoden 
Testföretag som TCO Development, TFT Central och Xbitlaboratories m.fl. använder 
”grey-to-grey”-metoden istället för den äldre ”svart-vit-svart”-metoden för att få att ett mer 
”korrekt” resultat (för användaren).[15][16][17] ISO standarden 9241-305 ger förslag på hur 
”grey-to-grey”-metoden ska användas för mätning. Enligt standarden ska minst 5 stycken 
jämnt fördelade gråskalor användas vid mätningen (vitt och svart medräknat). De 5 
gråskalorna ska enligt standarden fördelas 0-63-127-191-255 med 8-bitars färgdjup (RGB). 
Mätningen utförs på övergångstiden mellan dessa gråskalor (20 övergångar varav 10 
stigande och 10 fallande) och ett medelvärde tas sedan på dessa mätningar. För att utföra 
en ”standardiserad” mätning enligt samma standard ska 9 olika och jämnt fördelade 
gråskaleövergångar mätas (0-31-63-95-127-159-191-232-255, med 8-bitars färgdjup) 
vilket då ger totalt 72 olika gråskaleövergångar.  
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De stora testföretagen som t.ex. TCO Development använder vanligtvis sig av 5 stycken 
gråskalenivåer vid mätningar, d.v.s. det minimala fallet. 
 
Intresset har på senare tid ökat för bildskärmtillverkarna att ange responstiden för sina 
bildskärmar enligt ”grey-to-grey”-metoden på grund av ny teknik kallad RTC (”response 
time compensation”). Tekniken har gjort det möjligt att sänka övergångstiderna mellan två 
närliggande nivåer, se avsnitt 2.2. Det är därför ofta fördelaktigt för bildskärmtillverkaren 
att mäta med ”grey-to-grey”-metoden eftersom att övergången mellan två närliggande 
nivåer vanligen är snabbare än mellan extremlägena svart och vit med RTC. Enligt 
standarden ska mätningarna normalt utföras mellan 10 % och 90 % av slutvärdena på 
övergångarna, det är dock även tillåtet att mäta mellan 20 % till 80 % men då ska detta 
anges. Vid specialfallet när pixlarna närmar sig slutvärdet asymptotiskt (vid extremlägena 
svart och vitt) kan mätningen utföras med en referenslinje 5 % innan slutvärdet (ersätter 
slutvärdet d.v.s. beräkningarna utförs mellan startvärdet och referenslinjen). Kriteriet för 
att använda 5 % gränsen är att tiden mellan 10-90 % av slutvärdet ska vara 3 gånger större 
än tiden mellan 20-80 %.   
 
 

 
Figur 2.8: Grafen visar en exempelmätning av en gråskalaövergång. Översvängen 
(”overshoot”) orsakas av tekniken ”response time compensation” som används på många 
bildskärmar för att minska responstiden (se avsnitt 2.2). Översvängen kan även inträffa vid 
gråskaleövergångar till mörkare nivåer och kallas ibland för undersväng. Bilden används 
med tillstånd av TFT Central.[18] 
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2.2 Response time compensation (RTC) 

Kristallerna i varje pixel behöver en styrspänning för att ändra riktning och släppa igenom 
mer eller mindre ljus (se avsnitt 2.1). Detta går olika fort beroende på hur stor spänningen 
är. När en pixel går mellan två närliggande nyanser kommer styrspänningen att förändras 
relativt lite, vilket medföra att det tar lång tid för pixeln att ställa in sig. För att öka 
hastigheten på nivåskiftningen och därmed minska responstiden använder många 
tillverkare idag en teknik som kallas för ”response time compensation” (RTC).[19] 
Tekniken fungerar sådan att vid övergångarna läggs en över- eller underspänning på 
kristallerna, se figur 2.10 och figur 2.11. Detta gör att kristallerna ändrar sin struktur 
snabbare än vad de hade gjort med endast kontrollspänning. När kristallerna närmare sig 
det önskade värdet sänks spänningen från över-/underspänning till kontrollspänning vilket 
ger den önskade nyansen.[20] Tekniken förbättrar responstiden för övergångar mellan två 
nyanser avsevärt. Däremot minskar inte responstiden för övergångar till svart eller vit 
eftersom att spänningen alltid styrs till max vid övergångar till ett extremläge. RTC-
tekniken kan orsaka en översväng som ger upphov ”ghosting”, ett fenomen som tekniken i 
sig delvis är utvecklad för att eliminera, se figur 2.9.[21] Översängen anges i procent av 
slutvärdet och kan vara över 100 % (aggressiv styrning). Vissa bildskärmar med aggressiv 
RTC (kraftig översväng) har problem med att växla mellan två (mycket) närliggande 
nivåer. Avståndet mellan nyanserna är kort och eftersom pixlarna svarar olika snabbt på 
signalen (vanliga fall obetydligt men översvängen förstärker skillnaden) kommer två pixlar 
som ska visas samma nyans att skilja sig åt. Vid en långsam panorering med små 
nyansförändringar kommer ögat att uppfatta detta som brus.[22] 

 

 
Figur 2.9: Bildskärmen XL2410T från BenQ med en angiven responstid på 2 ms ger 
upphov till ”ghosting” när ”AMA” (RTC) är på. RTC-tekniken är för aggressiv för att 
bibehålla en skarp bild. Bilen till vänster är med RTC aktiverad och bilen till höger är med 
RTC inaktiverat. Bildskärmen testades med programmet PixPerAn (utvecklat av Prad.de) 
av företaget TFT Central. Bilden används med tillstånd av TFT Central.[22][23]

 

 
Signalen behandlas med RTC-tekniken precis innan den går in till bildskärmens panel. 
Detta görs för att användarinställningarna på bildskärmen så som ljusstyrka (”brightness”), 
kontrast etc. inte ska påverka signalbehandlingen. Över- och understyrspänningen ska 
enbart styras av hur kristallerna ligger och hur de ska justeras i nästa bild.[24] RTC-tekniken 
använder en buffert som sparar den gamla bilden som sedan jämförs med den nya bilden 
som ska renderas, för att på så vis kunna avgöra vilka pixlar som ska justeras.[25][26] 
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Figur 2.10: RTC vid överspänning.[27]                       Figur2.11: RTC vid underspänning.[28]      
 
Figur 2.10 och figur 2.11 visar RTC-teknikens inverkan av ljusstyrkan (utan översväng). 
Figuren till vänster visar ”Overdrive Voltage” och figuren till höger visar ”Underdrive 
Voltage”, principen är den samma för båda typer av styrning. Den röda kurvan motsvarar 
styrspänningen över pixeln och den blå är pixelns ljusstyrka. För enkelhetens skull 
representerar noll volt minimal ljusstyrka och maximal spänning maximal ljusstyrka. När 
pixeln får en signal om att ändra ljusstyrkan till L0, appliceras en spänning V0 över pixeln 
för att styra kristallerna (röd heldragen linje). Denna spänning hålls sedan konstant tills det 
att nästa signal kommer. Men på grund av att spänningen är långt ifrån det maximala 
utslaget går det långsamt. RTC-tekniken maximerar/minimerar spänningen (röd streckad 
linje) så att kristallerna hinner justera in sig snabbare, för att sedan sjunka/öka till V0 igen 
för att behålla kristallerna position.  
 
RTC-tekniken har olika namn beroende på bildskärmtillverkare t.ex. använder Viewsonic 
namnet ”ClearMotive”, BenQ ”AMA” och Samsung ”MagicSpeed” men principen är den 
samma för samtliga tillverkare.[29][30] 
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2.3 Ögats begränsningar 

En viktig parameter att ta hänsyn till gällande bildskärmars responstid är hur snabb ögats 
egen förmåga att uppfatta ljusförändringar är. Starkt ljus som träffar ögats näthinna kan 
sitta kvar flera sekunder innan det mattas bort, de första 10-20 ms är det en exakt bild av 
föremålet som sitter kvar på näthinnan.[31] Detta har börjat få större betydelse eftersom att 
bildskärmarna i nuläget är nere på responstider på bara några få millisekunder (vår 2013). 
För att förklara problemet går det dra paralleller till den gamla CRT-tekniken. De gamla 
CRT-bildskärmarna hade en elektronkanon (katodstrålerör) som sköt elektroner mot en 
fosforbelagd yta. För en 100 Hz datorskärm tar det 10 ms för elektronstrålen att gå över 
hela skärmytan och fosforn har en efterglöd på ca 1 ms (se figur 2.14). Därför kommer 
pixlarna att teoretiskt sett vara svarta i 9 ms men på grund av näthinnans ”fördröjning” av 
ljuset kommer inte bildskärmen upplevas som svart (se figur 2.12).  
 

 
Figur 2.12: Första bilden (”first frame”) uppdateras och försvinner igen efter 1 ms. 
Näthinnans fördröjning av ljuset gör att bilden kommer vara kvar på näthinnan i ytterligare 
10 ms och kommer börja mattas av lagom tills nästa bildruta.[32] 
 
LCD-bildskärmarnas pixlar är i motsvarighet till CRT-bildskärmarna alltid tända på grund 
av teknikens ”sample-and-hold”-karaktär. Resultatet blir att vid en ny bilduppdatering 
kommer den gamla bilden fortfarande sitta kvar på näthinnan (se figur 2.13).   
 

 
Figur 2.13: Till skillnad från CRT-bildskärmen vars bild mattas av och blir svart, är LCD-
bildskärmen tänd fram tills nästa bildruta. Detta resulterar i att näthinnan kommer ha kvar 
den första bilden i 10 ms plus den nya, så ögat kommer se två bilder samtidigt under en 
viss tid.[33]
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När man följer en rörlig bild på bildskärmen med ögonen och bilduppdateringarna börjar 
överlappa varandra på grund av näthinnans fördröjning kan betraktaren uppleva detta som 
”motion blur” och ”ghosting”.[34] Ögats begränsningar orsakar att en bildskärm med en 
responstid på 4 ms inte nödvändigtvis upplevs som så mycket snabbare än en bildskärm 
med en responstid på 10 ms.[35] Olika lösningar har prövats för att förhindra att pixlarna 
alltid är tända genom att efterlikna CRT-bildskärmen med svarta perioder mellan 
bilduppdateringarna. En teknisk metod som många bildskärmstillverkare har börjat 
använda sig av är systematisk nedsläckning (”backlight scanning” på engelska) vilket är ett 
samlingsnamn för olika typer av tekniska lösningar som tillverkarna använder sig av för att 
släcka ned delar av bildskärmen. Bildskärmstillverkaren BenQ kallar sin lösning ”black 
frame insertion” där bildskärmen är uppdelad i 16 sektioner som kan släckas 
individuellt.[36][37][38] Endast en sektion är släckt i taget och nedsläckningen sker i ett 
mönster uppifrån och ned, på så vis efterliknas CRT-bildskärmarnas uppdatering. I figur 
2.14 nedan görs en jämförelse mellan tekniken ”black frame insertion” och en CRT-
bildskärm. Nästan alla bildskärmstillverkare har i dagsläget en eller ett par modellserier i 
sitt sortiment som stödjer någon form av systematisk nedsläckning, teknikerna skiljer sig 
mellan tillverkarna men principen är densamma, d.v.s. att få bildskärmen att vara svart en 
del av tiden.     
 

 
Figur 2.14: ”Black frame insertion” jämfört med CRT-tekniken.[39] 
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Grafikkortstillverkaren nVIDIA har utvecklat en teknik som kallas ”lightboost” som är en 
av de mer avancerade ”backlight scanning”-teknikerna. Tekniken är ursprungligen ut-
vecklad för 3D-material där det är viktigt med korta responstider eftersom att 3D-
bildskärmar arbetar med höga frekvenser, men teknologin går även att använda till vanligt 
2D-material. ”Lightboost”-tekniken ljussätter hela bildskärmen kraftigt under några 
millisekunder likt ett stroboskop, för att sedan vara nedsläckt resten av bilduppdate-
ringsintervallet. För att inte tappa för mycket i upplevd ljusstyrka måste bakbelysningen 
vara 10 gånger högre än normalt för att kompensera för den korta tid som bakbelysningen 
är på.[40] Bildskärmens responstid måste vara låg eftersom att vid en ny bilduppdatering 
måste pixlarna ha hunnit nå sina slutvärden (eller åtminstone kommit nära slutvärdena) in-
nan bakbelysningen tänds och bilden visas.  
 
Exempel på bilduppdateringsintervall: 
  

• Tid + 0 ms – Bilduppdatering börjar (svart bild) 
 

• Tid + 2 ms – Bilduppdateringen nästan klar (svart bild) 
 

• Tid + 14 ms – Resterande ”ghosting” (se figur 2.5 i avsnitt 2.1) från förra 
bilduppdateringen är så gott som borta (svart bild) 
 

• Tid + 15 ms – Bakbelysningen tänds kraftigt i 0,5 ms (bilden syns) 
 

• Tid + 16,67 ms – Ny bilduppdatering (svart bild) 
 
Bakbelysningens tillvägagångssätt gör att ögat under en kort period får se en bildruta där 
samtliga pixlar har nått sina slutvärden vilket ger en ”klar” bild. Ögat får sedan tid att vila 
och hinner i stort sätt bli av med den gamla bildrutan innan nästa ska visas.  
 
Endast ett fåtal bildskärmar använder tekniken i dagsläget (våren 2013) eftersom att 
speciell elektronik krävs i bildskärmarna för att det ska fungera, dessutom utförs 
bildbehandlingen av ett separat grafikkort. Företaget nVIDIA tillverkar inte bildskärmar 
och har därför fått lansera tekniken genom diverse samarbeten. När bildskärmstillverkarna 
lyckas implementera tekniken direkt i bildskärmarna (utan externt grafikkort) kommer 
tekniken med stor sannolikhet att bli vanligare på marknaden.  
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2.4 Mätning av synligt ljus 

Synligt ljus är elektromagnetisk strålning med en våglängd mellan ca 400 nm och 750 nm 
(ca 750 THz respektive 400 THz).[41][42] Det är således detta våglängdsintervall det 
mänskliga ögat kan uppfatta. Det synliga ljuset utgör endast en bråkdel av det totala 
elektromagnetiska spektrumet (se figur 2.15) och sträcker sig från violett ljus till rött ljus, 
se tabell 2.1.[43][44][45] För att mäta synligt ljus används bl.a. mätkomponenter som är 
uppbyggda med halvledarmaterial som reagerar på fotoner (se avsnitt 2.5). 
Halvledarmaterialen är känsliga för ljus inom ett visst våglängdsintervall beroende på 
vilket typ material som används. T.ex. är fotodioder tillverkade av kisel känsliga för 
våglängder mellan ca 190-1100 nm.[46][47] Detta innebär att fotodioden kommer att 
påverkas signifikant av infrarött-ljus vilket förstås inte är önskvärt vid mätning av synligt 
ljus. Dessutom tenderar ljuskänsliga mätkomponenter vara betydligt känsligare för 
infrarött-ljus än kortare våglängder vilket kan ses i figur 2.16.[46][47] Detta beror främst på 
halvledarmaterialens begränsningar, men även till viss del på att fiberoptisk 
kommunikation och ljusdetektering från IR-fjärrkontroller är två av de vanligaste 
användningsområdena för ljuskänsliga komponenter vilket har drivit utvecklingen mot IR-
våglängder. Infrarött ljus används i fiberoptik eftersom dessa våglängder ger minst 
utsläckning och dispersion (frekvensspridning) av signaler.[48][49][50] 
 

 
Figur 2.15: Det elektromagnetiska spektrumet.[51]  
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Tabell 2.1: Färgernas uppdelning i det synliga spektrumet.[52] 

 Färg Våglängd i 
vakuum 

Vågfrekvens 

 Violett 380–420 nm 789,5–714,5 THz 
 Blått 420–490 nm 714,5–612,5 THz 
 Grönt 490–575 nm 612,5–522,5 THz 
 Gult 575–585 nm 522,5–513,5 THz 
 Oranget 585–650 nm 513,5–462,5 THz 
 Rött 650–750 nm 462,5–400,5 THz 

 

 
Figur 2.16: Exempelkurva som visar en kiselbaserad fotodiods känslighetskurva. 
Känsligheten ges av antalet ampere som uppkommer vid en viss exponerad ljuseffekt. 
Notera det begränsade våglängdsintervallet.[53] 
 
Infraröd-strålning 
Solen är den främsta källan av infraröd-strålning. Den totala utstrålade strålningseffekten 
från solen som träffar jordytan ligger på ca 1 kW/m2 av den effekten är ca 50 % infraröd 
strålning, 45 % synligt ljus och 5 % ultraviolett strålning.[54] IR-strålningen har en 
värmande effekt på materia vilket ger känslan av värme när den träffar huden.[55] 
Strålningens förmåga att penetrera ett material beror på dess våglängd samt vilket medium 
det exponerade materialet består av.[56] Det infraröda spektrumet delas ofta in i olika 
kategorier, en vanlig (dock äldre) uppdelning är ”far infrared” och ”near infrared” (nära 
och avlägsen infraröd-strålning, se tabell 2.2).[57] Infraröd strålning och synligt ljus har 
olika förmågor att penetrera materia (beroende på våglängd), detta utnyttjas t.ex. i fönster 
där synligt ljus penetrerar men IR-strålning absorberas av materialet. På så sätt kan inte 
värme från byggnader ”smita ut” genom fönster i form av IR-strålning.  På grund av att 
ljuskänsliga mätkomponenter påverkas mest av strålning inom våglängdsintervallet 400-
2500 nm (beroende på halvledarmaterial) ignoreras vanligtvis infraröd-strålning med långa 
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våglängder d.v.s. de övre våglängderna av ”far infrared” vid mätningar av synligt ljus.[46] 

Den nyare benämningen av IR-strålning delas upp i tre delar IR-A, IR-B och IR-C. I det 
här fallet är det IR-A och IR-B strålning som påverkar ljuskänsliga mätkomponenter mest, 
IR-C går att ignorera.[46] 

 
Tabell 2.2: Klassificeringar av det infraröda spektrumet.[57] 

Type Wavelength (nm) 

IR-A 760 to 1400 

IR-B 1400 to 3000 

IR-C 3000 to 1E6 (1mm) 

Older Classification 

Near 760 to 1500 

Far 1500 to 15000 
 

Infraröd-strålning genereras vid all uppvärmning av materia vilket ger den strålande 
värmekänslan i närheten av varma objekt.[57][58] När materia värms upp får atomerna en 
högre energinivå vilket ger ökad strålningseffekt.[59] IR-strålningen utnyttjas bland annat i 
värmekameror och nattkikare för att kunna se i mörker där IR-strålningen från 
omgivningen omvandlas till synbart ljus.[60] På grund av detta är i princip all materia med 
en temperatur över den absoluta nollpunkten (0 Kelvin) en infraröd strålningskälla. 
Våglängden på IR-strålningen minskar med ökad temperatur (frekvensen ökar), 
rumstempererad materia sänder ut IR-strålning med en våglängd mellan ca 8-25 µm.[61] 
Komponenterna i radioteleskop som detekterar mycket svag infraröd-strålning från rymden 
är därför kylda med flytande kväve eller flytande helium för att hålla så låg temperatur som 
möjlig, annars kan strålningen från de varma komponenterna manipulera mätvärdena 
(används även för att minska brusnivån).[62][63][64] De mest framhävande IR-källorna 
bortsett från solen är bland annat belysning, värmeelement, varmvattenledningar och 
ventilationstrummor (värmetillförsel). IR-strålning används i många elektroniska produkter 
såsom larmutrustning, rörelsedetektorer, fjärrstyrda enheter och temperaturgivare.  

2.5 Ljuskänsliga mätkomponenter 

Det finns tre huvudsakliga elektriska baskomponenter tillverkade med halvledarmaterial 
som går att använda för att detektera ljus: fotoresistorn, fotodioden och fototransistorn. De 
fungerar på liknande sätt där de ändrar sina egenskaper beroende på ljusstyrkan och ljusets 
bandbredd.[65] Det är noterbart att dessa komponenter även påverkas av annan strålning än 
synligt ljus vilket ger upphov till en ström som kallas mörkerström (”dark current”). 
Mörkerströmmen är således den ström som uppkommer utan att komponenten exponeras 
av synligt ljus. Komponenterna beskrivs mer i detalj i avsnitt 2.5.1 – 2.5.3 nedan. 
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2.5.1 Fotoresistor 

Fotoresistorn eller LDR (light dependent resistor) är en 
passiv komponent vars resistans beror på det ljus som den 
exponeras för. När ljusets träffar fotoresistorn absorberas en 
del av fotonerna av halvledarmaterialet vilket i sin tur ger 
energi till elektronerna i valensbandet (se figur 2.18 
nedan).[66][67] När elektronerna får tillräckligt med energi 
klarar de av att ”hoppa över” till det ledande bandet. 
Strömmen som går genom motståndet är således beroende 
på antalet fotoner som träffar halvledarmaterialet. Genom 
att mäta strömmen eller spänningsfallet genom/över 
motståndet fås ett värde som då motsvarar ljusstyrkan.          
 

 
Figur 2.18: Figuren visar det ledandebandet (blå) och 
valensbandet (röd) med ett isolerande mellanrum (vit) för 
halvledaren. Det är detta mellanrum som elektronerna 
”hoppar över” när de är tillräckligt exciterade av det 
infallande ljuset.[69]                       
 
Fotoresistorns resistans varierar vanligtvis mellan ca 1 MΩ i mörker och  
100 Ω vid full exponering (se figur 2.20).[71] Det vanligaste halvledarmaterialet som 
används vid tillverkningen av fotoresistorer är kadmiumsulfid (CdS) som används på 
grund av sina ljuskänsliga egenskaper.[71][72][73] Kadmiumsulfid är mycket känsligt för 
synligt ljus och har ett känslighetsspektrum som är likt det mänskliga ögat (se figur 2.21). 
Kadmiumsulfid är relativt billigt att framställa varför denna typ av fotoresistor är 
dominerande. Även om fotoresistorn har en hög känslighet för ljus är responstiden alldeles 
för hög för att användas i många applikationer, responstiden kan vara uppemot 100 
ms.[71][73] Dessutom uppvisar fotoresistorn olika övergångstider för resistansen d.v.s. att 
tiden det tar för resistansen att gå från t.ex. fullt utslag till minimalt utslag (full exponering 
av ljus till mörker) kan skilja sig betydligt från det motsatta (mörker till full exponering), 
se figur 2.22.[73] Fotoresistorn lämpar sig därför inte vid noggranna mätningar. Ett exempel 
på hur en fotoresistor ser ut kan ses i figur 2.19 ovan och i figur 2.17 visas symbolen. 
Fotoresistorn är en vanlig komponent i t.ex. ljusreläer, kameror och klockor där kraven är 
låga på hastighet. 

Figur 2.17: Symbolen för 
en fotoresistor.[68]  

Figur 2.19: En fotoresistor  
(T 9060 24) tillverkad av 
Excelitas Technologies.[70]  
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Figur 2.20: Typkurva som visar hur vitt ljus påverkar fotoresistorns resistans. Notera att 
skalorna på x- och y-axeln är logaritmiska.[74] 
 

 
Figur 2.21: Jämförelse mellan en människans och en fotoresistors känslighetsspektrum.[75] 
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Figur 2.24: Fotodiod 
tillverkad av ”sglux SolGel 
Technologies GmbH”. 
Bilden används med tillstånd 
av sglux GmbH.[80]   

 

 
Figur 2.22: Exempelkurvor som visar typiska responstider för en fotoresistor tillverkad av 
kadmiumsulfid. När fototransistorn exponeras för en liten ljusmängd ökar responstiderna 
markant och dessutom ökar skillnaden mellan stig- och falltid.[76] 

2.5.2 Fotodiod 

Fotodioden är en komponent med flera användbara egen-
skaper som är önskvärda för applikationer som bearbetar 
ljus. Fotodioden har förmågan att konvertera ljus till 
ström utan någon externt pålagd spänning.[77] Det gör 
fotodioden till en aktiv komponent och används därför 
bland annat till solceller som i stort sett är stora fotodio-
der.[47] I figur 2.23 visas symbolen för fotodioden och i 
figur 2.24 visas ett exempel på hur den kan se ut. Fotodio-
den består vanligen av en PIN övergång (se figur 2.25 
nedan) där P och N står för positivt respektive negativt 
dopat område, I står för ”intrinsic” (utarmningsområde). 
När fotonerna träffar området mellan PN-övergången 
skapas det fria elektron-hålpar som ger upphov till en 
diodström som går i backriktningen. Utarmningsområdet 
görs ofta större för att öka kapaciteten och det är detta som 
skiljer en PN-fotodiod från en PIN-fotodiod, när ytan görs 
större ökar chansen att en foton bildar ett elektron-
hålpar.[78] Förstoring av utarmningsområdet har också den 
fördelen att komponentens parasitkapacitans minskar vil-
ket ger en lägre responstid.[78]   
 

Figur 2.23: Symbolen för en 
fotodiod.[79] 



 

20 
Markus Mikkelsen & Gustav Svanfors 

 

 
Figur 2.25: Utarmningsområdet exponeras vilket gör att fria elektron-hålpar bildas, detta 
ger strömmen ”i”.[81] 
 
Fotodioden kan huvudsakligen användas på två sätt: 
  
• Strömkälla, ”Photovoltaic mode” 

När fotodioden exponeras skapas en ström som går att använda för att skapa ett 
spänningsfall över t.ex. ett motstånd. Spänningsfallet beror på ljusstyrkan som sedan 
kan användas för vidare behandling.[82] Figur 2.26 nedan visar ett mycket enkelt 
exempel på en mätkrets. Mätutslaget är linjärt tills spänningen över lasten når en viss 
nivå, spänningen är därefter mer eller mindre konstant trots ökad exponering för ljus (se 
figur 2.28). Detta beror på att när spänningen över lasten blir för hög klarar inte 
fotodioden att leverera en större ström trots ökad exponering för ljus. Det är denna typ 
av koppling som används till solceller. 
 

• Backspänd fotodiod, ”Photoconductive mode” 
En spänningskälla läggs över fotodioden och när PN-övergången exponeras ökar 
strömmen som är linjärt proportionell mot belysningen och strålningen.[47][83] 
Fotodioden fungerar som ett ljusberoende motstånd. Denna metod ger lägre stig-
/falltider än kopplingen ”strömkälla” men ökar även brusnivån signifikant. Detta passar 
applikationer där snabbhet är viktigare än en låg brusnivå.[47][82] Nedan i figur 2.27 visas 
ett enkelt kretsexempel.   

 
 

       
 
 

Figur 2.27: Mätning med backspänd 
fotodiod.[85] 

Figur 2.26: Mätning med 
fotodioden som strömkälla.[84] 
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Figur 2.29: Illustration av lavineffekten 
i det n-dopade materialet.[94] 

 
Figur 2.28: Linjäritet för fotodioder.[86] 
 
Fotodioden är den snabbaste fotodetektorn och kan användas i tillämpningar på GHz-
nivå.[78][87] Fotodioden är en billig komponent och är därför vanligt förekommande i 
elektronik där snabba avläsningar är av största vikt.  Fotodiodens stora nackdel är att den är 
relativt okänslig för ljus samt har en givarkonstant runt 1 µA/µW vilket kan jämföras med 
fototransistorns på ca 1 mA/µW (se avsnitt 2.5.3).[88] 

 

För att förbättra känsligheten och även minska 
responstiden ytterligare har en fotodiod med 
”lavineffekt” utvecklats.[89][90][91] Denna heter 
”avalanche diode” på engelska och utnyttjar 
diodens ”breakdown”-spänning för att få en 
förstärkning av reaktionen med fotonen 
(normalt ca 100 gångers förstärkning av 
reaktionen).[89][91] När fotonen träffar 
fotodioden skapas ett ”hål” vilket i sin tur 
skapar nya ”hål” osv. Detta skapar en 
kedjereaktion (lavineffekt) som innebär att 
reaktionen förstärks.[92] Figur 2.29 till höger 
visar vad som händer i det n-dopade materialet 
när en foton träffar den. Fotodioden med 
”lavineffekt” kan användas där det finns ont 
om ljus men har avsevärt högre brusnivå än 
den konventionella fotodioden. Den är även mycket känsligare för temperaturföränd-
ringar.[93] Denna typ av fotodiod måste backspännas för att fungera, ofta med en spänning 
över 100 V, i figur 2.27 ovan finns ett exempel på en enkel krets med backspänd fotodiod. 
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Fotodioder kan tillverkas med flera olika material beroende på vilka egenskaper som 
eftersöks. Materialet och tillverkningsmetoden bestämmer vilket våglängdsintervall 
fotodioden är känslig för, samt hur stor känsligheten är (A/W). I figur 2.30 - 2.33 visas fyra 
olika exempel på material som används vid tillverkning av fotodioder (kisel, germanium, 
indium-gallium-arsenik och gallium-fosfor). Graferna visar känsligheten och 
våglängdsintervallet för olika typer av fotodioder i företaget Thorlabs produktsortiment. 
Det framgår av graferna att det endast går att påverka känsligheten och 
våglängdsintervallet marginellt med tillverkningsmetoder/design av fotodioden, det är 
materialet den är tillverkad av som är den avgörande faktorn.  
 

 
Figur 2.30: Känsligheten för fem stycken olika fotodioder tillverkade med kisel. 
Fotodioderna är känsliga för ljus i det synliga spektrumet samt IR-A strålning. 
Känsligheten är störst för rött ljus (FDS010 och FDS02) och IR-A strålning (FDS100, 
FDS10X10 och FDS1010). Bilden används med tillstånd av Thorlabs.[95] 
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Figur 2.31: Känsligheten för fyra stycken fotodioder tillverkade av germanium. 
Våglängdsintervallet sträcker sig från synlig rött ljus till mellersta delen av IR-B 
spektrumet (se avsnitt 2.4). Fotodioderna är som känsligast för IR-B strålning. Bilden 
används med tillstånd av Thorlabs.[96] 
 

 
Figur 2.32: Känsligheten för fem stycken fotodioder tillverkade med indium-gallium-
arsenik. Dessa är utvecklade för användning i bland annat fiberoptisk kommunikation och 
de är därför känsliga för IR-A och IR-B våglängder (se avsnitt 2.4). Bilden används med 
tillstånd av Thorlabs.[97] 
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Figur 2.33: Fotodioden ovan tillverkad med galliumfosfid är känsliga för ljus i intervallet 
200-550 nm vilket gör den lämplig för mätningar av violett och ultraviolett ljus. Bilden 
används med tillstånd av Thorlabs.[98] 

2.5.3 Fototransistor 

Fototransistorn är en vanlig bipolärtransistor där bas- 
och kollektorområdet förstorats samt försetts med ett 
”fönster” för basområdet.[37][99][100] Detta ”fönster” 
består av en fotokänslig yta som ökar känsligheten för 
ljus.[99][101] När ljus infaller på basområdet skapas det 
fria elektron-hålpar (likt fotodioden) vilket genererar en 
ström som går genom emittern som öppnar transistorn 
(se figur 2.35).[99] Processen som skapar bas-strömmen 
är så lik en fotodiod att om emittern inte kopplas 
någonstans fungerar fototransistorn i princip som en 
fotodiod.[47] Symbolen för fototransistorn kan ses i figur 
2.34 och ett exempel på hur den kan se ut i figur 2.36. 
Fototransistorn är känslig för ljus inom samma 
våglängdsintervall som fotodioden, d.v.s. att de är 
känsliga för samma typ av ljus om de är tillverkade av 
samma material.[102] Därför har fototransistorn och 
fotodioden liknande begränsningar för svagt ljus. 
Fototransistorn är dock ca 1000 gånger känsligare än 
fotodioden inom det aktiva våglängdsintervallet.[88][102] 
Den höga känsligheten beror dels på den fotokänsliga ytan på basområdet men framförallt 
på att transistorn förstärker bas-strömmen genom transkonduktans, d.v.s. den resulterande 
kollektor-emitter strömmen är en förstärkt kopia av bas-strömmen (inom ett visst intervall). 
    

Figur 2.34: Symbolen för 
fototransistorn.[103] 
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Figur 2.36: Fototransistor med 
baskontakt (BPX 43-2) 
tillverkad av ”Osram 
Semiconductors”.[105] 

 
Figur 2.35: Fototransistorns struktur där det går att se att 
kollektor- och basområdet är betydligt större än emittern. 
Den ljusblå färgen på basområdet ska illustrera den 
behandlade fotokänsliga ytan.[104]       
 
Fototransistorer kan både vara med eller utan elektrisk 
förbindelse till basen, med elektrisk förbindelse kan 
vilopunkten ställas in i en förstärkarkoppling.[101]  
Fototransistorn används vanligen i en förstärkarkoppling 
på samma sätt som en vanlig bipolärtransistor. Detta ger 
större kontroll på fototransistorn eftersom att vilopunkter 
och förstärkning kan ställas in sådan att en bearbetbar 
utspänning fås. Det vanligaste förstärkarsteget som 
används i mätkretsar är gemensam-emittersteget (se figur 
2.37 till höger) som går att använda för att förstärka 
insignalen.[99] Trots den höga ljuskänsligheten har 
fototransistorn betydligt högre stig- och falltider än 
fotodioden, dessa ligger normalt runt 20-100 µs (beroende 
på koppling och last, se figur 2.38) och används därför 
sällan i applikationer över 100 kHz.[101][106][107][108] 
 

 Den vanligaste fototransistorn är av typen 
”homojunction” och har beskrivits i detta avsnitt, men det 
finns en annan typ som är uppbyggd med annan teknik 
för att öka snabbheten. Typen kallas ”heterojunction” och 
kan hantera frekvenser uppemot GHz-nivå med hög 
ljuskänslighet och råförstärkning.[99][110]”Heterojunction”-fototransistorn utvecklades under 
senare delen av 80-talet bland annat för användning inom fiberoptisk kommunikation men 
på grund av dyra tillverkningskostnader och framsteg med andra komponenter är den 
ovanlig.[110][111] Snabba system som till exempel fiberoptiska kommunikationssystem 

Figur 2.37: GE-steg (gemensam 
emitter) som kan användas för 
att behandla strömmen som 
skapas av fototransistorn.[109] 
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använder istället olika typer av fotodioder samt MSM-fotodetektorer (metal-
semiconductor-metal), MSM-fotodetektorer är billiga samt klarar av frekvenser på flera 
hundra GHz.[112][113][114] 
 

Figur 2.38: Typkurvor som visar fototransistorns stig- och falltider vid olika lastresistanser 
(𝑅!). Stig- och falltiderna i grafen är typiska värden för en kiselbaserad fototransistor 
kopplad i ett GE-steg (se figur 2.37 där 𝑅!  = 𝑅! och 𝑉!!  = 5 V). Stig- och falltiden har i 
regel ett någorlunda linjärt samband med lastresistansen, där stigtiden oftast har en något 
brantare lutning än falltiden vilket resulterar i att skillnaden mellan de båda ökar med 
lastresistansen.[115][116][117][118][119][120][121] 

2.6 Utbredning av stig-/falltider i mätsystem 

Mätsystem som ska upptäcka snabba förändringar behöver ha en hög bandbredd eftersom 
höga frekvenser orsakas av branta flanker. Som exempel består en perfekt fyrkantsvåg av 
oändligt många sinuskurvor med stigande frekvens.[122] När fyrkantsvågen går genom ett 
system kommer systemets begränsade bandbredd filtrera bort de höga frekvenserna 
(relativt systemet). Detta gör att derivatan av flankerna minskar d.v.s. det tar längre tid för 
utsignalen att nå sitt slutvärde. Tiden det tar för signalen att nå sitt slutvärde kallas stig-
/falltid och bestäms vanligtvis enligt ekvation (2.1). I figur 2.39 visas ett exempel på vilken 
inverkan ett systems stigtider har på ett system, en ideal fyrkantspuls ska mätas upp med 
ett oscilloskop som har en begränsad bandbredd (likt all mätutrustning). Resultatet är att 
flankens lutning blir flackare vilket innebär en ökad stig-/falltid. Sambandet mellan 
systemets bandbredd och stigtid kan approximeras med ekvation (2.2).   
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Figur 2.39: Oscilloskopsmätning av en ideal fyrkantspuls.[123] 

Mätsystem består av flera olika komponenter som behandlar signalen i steg (givare, 
förstärkare, filter osv). Varje individuellt steg påverkar signalens stig-/falltid eftersom alla 
komponenter har en begränsad bandbredd (se figur 2.40). Systemets totala stig- och falltid 
går att approximera med ekvation (2.3), där varje stegs stig-/falltid adderas i kvadrat.[124] 
 

Figur 2.40: Blockschema som visar ett systems påverkan av signalens stigtid. Samma 
resonemang gäller för falltiden.[125] 

𝑡!"#$/!"##,!"!#$%   =    𝑡!"% − 𝑡!"% 
 

𝑡!"#$/!"##,!"!#$%   ≅   
!,!"

!!"!#$%
 

  

𝑡!/!,!"# ≅    𝑡!/!,!"! + 𝑡!/!,!! + 𝑡!/!,!! +⋯+ 𝑡!/!,!!  

2.7 Latens (input lag) 

När en bildskärm är kopplad till ett medium där användaren styr vad som ska visas 
påverkas den upplevda snabbheten inte bara av pixlarnas responstid utan även av latensen 
(”input lag”). Uppfattningen av vad exakt latens är varierar från företag till företag. En 
vanligt förekommande definition är tiden det tar för hela kedjan att ställa in sig, d.v.s. från 
att en signal skickas tills det att bildskärmen har uppdaterats. Definitionen inkluderar även 
responstiden för pixlarna vilket en del företag anger separat. En av anledningarna till att 
latens ofta anges på det här sättet är att den ger bildskärmens totala fördröjning (pixlarnas 
responstid + elektroniken för signalbehandlingen). Denna definition kan vara missvisande 
eftersom att elektronikens fördröjning och pixlarnas responstid beror på helt skilda saker, 
därför behandlas latensen separat från responstiden i detta arbete. I figur 2.41 nedan visas 
sambandet mellan insignalen och bildskärmens belysning. I exemplet är latensen och 
responstiden separerade vilket ger en tydligare bild över bildskärmens egenskaper. 

(2.1) 

(2.2) 

(2.3) 
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Figur 2.41: Jämförelse mellan insignal och bildskärmens belysning.[126] 
 
Latens orsakar t.ex. att ljudet kommer före bilden i en film eller att det blir en fördröjning 
mellan musens rörelse och bildskärmens uppdatering i ett snabbt datorspel. Latensen 
(responstiden ej inräknat) uppstår på grund av den bildbehandling som utförs av 
elektroniken i bildskärmen. Bildbehandlingen består exempelvis av RTC:ns buffert (se 
avsnitt 2.2), omskalning av upplösningen och färgjusteringar etc.[127] Latensen påverkas till 
stor del av kopplingen mellan bildskärmen och grafikkortet. När grafikkortet har räknat 
fram en ny bildruta skickas den till en buffert (minne) och därefter vidare till bildskärmen 
vid en ny bilduppdatering. Beroende på om ”v-sync” (vertikal synkronisering) är aktiverat 
på grafikkortet kan denna buffert öka latenstiden.[128] ”V-sync”-pulsen håller den nya 
bildrutan som kommer från grafikkortet i bufferten tills bildskärmen utför en ny 
bilduppdatering. Om bildrutorna från grafikkortet kommer för sakta till bufferten kan de 
missa ett bilduppdateringsintervall och det kan då ta upp till 16,7 ms tills bildrutan 
renderas. När detta inträffar ökar latensen signifikant d.v.s. med maximalt 16,7 ms. När ”v-
sync” inte är aktiverat skickas bildrutorna så fort de är klara och behöver således inte vänta 
på ”v-sync”-pulsen. Detta sänker latensen men kan ge upphov till ett fenomen som kallas 
för ”tearing”. ”Tearing” innebär att två eller flera bildrutor sammanfogas under en 
bilduppdatering, vilket ger tydliga hack i bilden (figur 2.42). Anledningen till att detta 
händer är för att bildrutorna skickas iväg till bildskärmen direkt från bufferten utan att 
vänta på att den gamla bildrutan renderats klart.[129][130][131]     
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Figur 2.42: Bilden visar hur flera bildrutor har sammanfogats vilket ger ett tydligt hack i 
bilden. I detta fall kommer bildrutorna för fort från grafikkortet eftersom ”v-sync” är 
inaktiverat.[132]  

2.7.1 Mätning av latens 

I dagsläget (våren 2013) finns det inga riktlinjer eller någon ISO standard för hur latens ska 
mätas.[133] Tillverkarna anger dessutom ytterst sällan vilken latens deras bildskärmar 
har.[134][135] Det vanligaste sättet att mäta latensen som många företag och privatpersoner 
har gjort under många års tid är ”fotometoden”. Metoden innebär att en CRT-bildskärm 
kopplas in till samma grafikkort som LCD-bildskärmen som ska mätas. Sedan klonas 
bilden d.v.s. samma bild visas på bägge bildskärmarna.[136] CRT-bildskärmen används som 
referens eftersom att dess latens kan försummas.[137] När bildskärmarna är klonade och ”v-
sync” -signalen är aktiverad används ett klockprogram som räknar upp i tid, därefter 
används en kamera med snabb slutartid för att ta en bild på bägge bildskärmarna (figur 
2.43). Skillnaden mellan hur långt klockprogrammet har hunnit räkna upp på CRT-
bildskärmen respektive LCD-bildskärmen blir då bildskärmens totala latenstid (latens + 
responstid).  
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Det finns flera olika klockprogram att välja mellan med olika tekniker och antal klockor 
som kan visas på bildskärmen. Vissa av programmen går att köra direkt i webläsaren och 
en del måste laddas ner till datorn. Kvalitén på klockprogramen varierar mycket eftersom 
att vissa klockprogram är ”flash”-baserade med låg bilduppdateringsfrekvens (60 bps) och 
andra som SMTT (”Small monitor test tool”) kan skicka ut tusentals bildrutor per 
sekund.[138] Men principen att klona en LCD- och CRT-bildskärm och ta kort med en 
kamera är densamma för alla program.[136] 
 

 
Figur 2.43: En CRT-bildskärm (till vänster) och en LCD-bildskärm (till höger) som är 
klonade från samma grafikkort. Klockprogrammet är ”flash”-baserat vilket inte är det mest 
noggranna alternativet.  Men det kan ge en fingervisning om hur mycket latens 
bildskärmen som testas har. Bilden används med tillstånd av PRAD och Thomas 
Thiemann.[139] 

 
Nackdelen med fotometoden är att grafikkortets analoga och digitala utgångar inte alltid är 
vertikalt eller frekvensmässigt synkroniserade (bildrutorna skickas inte ut samtidigt) trots 
att ”v-sync” är aktiverat. Tester har visat att grafikkortets analoga (DVI till analog) och 
digitala utgångar kan ha fördröjningar sinsemellan från 0 ms upp till en hel bilduppdatering 
på 16,7 ms.[140] När utgångarna på grafikkortet inte är synkroniserade kan det hända att 
bildskärmarna uppdaterar olika områden på bildskärmarna, vilket ger ett mätfel med 
fotometoden beroende på var klockprogrammen placeras och var bilduppdateringen pågår 
(se figur 2.44). Detta gäller dock inte SMTT-metoden som arbetar utan ”v-sync”-pulsen (se 
avsnitt 2.7).   
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Figur 2.44: CRT-bildskärmen (vänster) ligger 10 ms före LCD-bildskärmen (höger) trots 
att ”v-sync” ska vara aktiverat. Detta beror på att de analoga och digitala utgångarna skiljer 
sig i ”v-sync” -en och/eller uppdateringsfrekvensen. Bilden används med tillstånd av 
PRAD och Thomas Thiemann.[141] 
 
En annan metod för att mäta latensen är att använda ett 
oscilloskop och en fotodiod (eller annan ljuskänslig 
komponent). En probe används för att mäta 
dataströmmen från v-sync pulsen som kommer från 
grafikortets HDMI/DVI utgång (se figur 2.45). För en 
upplösning på 1920x1200 60 Hz är dataströmmen för 
varje färg så hög som 1,65 GB/s. Därför ställs det höga 
krav på oscilloskopet och proben som måste ha en 
bandbredd över 4 GHz för att kunna urskilja enskilda 
bitar i dataströmmen.[40] I dataströmen går det att 
urskilja ett område som kallas för ”blanking” (ljusblå 
grafen figur 2.46). ”Blanking” är den tid det tar från att 
en bild har uppdaterats tills nästa ska börja.[142] Precis 
efter blankingen, börjar en ny bildruta och genom att 
mäta tiden från den, tills fotodioden på bildskärmen 
börjar ge utslag kan bildskärmens latens mätas utan 
responstiden. Genom att mäta på detta sätt går det att 
direkt separera latensen och pixlarnas responstid (se 
figur 2.41).[143]    
 

Figur 2.45: Mätning av latens på 
grafikkortets utgång med 
oscilloskop och fotodiod på 
bildskärmen. Bilden används med 
tillstånd av PRAD och Thomas 
Thiemann.[144] 
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Figur 2.46: Den blågröna kurvan visar dataströmmen där det ljusare området är 
vänteperioden mellan två bilduppdateringar (”blanking”). Precis efter det ljusblå området 
skickas en ny bildruta och efter ett tag förändras fotodiodens utslag (lila kurvan). Tiden 
mellan punkten där det ljusblå området slutar och fotodiodens utslag ökar är bildskärmens 
latens. Bilden används med tillstånd av PRAD och Thomas Thiemann.[145]   
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3. Metod 
I detta avsnitt behandlas mätmetoderna för responstid och latens. Avsnittet inkluderar 
bland annat kraven för mätutrustning, mätsekvensen, mätförhållanden samt de problem 
som kan uppkomma med olika bildskärmstekniker. 

3.1 Mätmetod för responstid 
Den äldre ”svart-vit-svart”-metoden som används av många bildskärmstillverkare för 
responstidsmätningar visar endast responstiden mellan de två extremlägena svart och vit 
(se avsnitt 2.1). Resultatet blir missvisande och återspeglar inte bildskärmens förmåga att 
växla mellan två närliggande nivåer (se avsnitt 2.1). För att få ett mätvärde som täcker fler 
nivåer bör ”grey-to-grey”-metoden användas. Metoden använder en mätsekvens med 
gråskaleövergångar för att mäta responstiden. Tiden det tar för bildskärmen att utföra 
övergångarna mäts med en ljuskänslig mätkomponent som placeras framför bildskärmen, 
komponenten ger en utsignal som beror på bildskärmens ljusstyrka (se avsnitt 2.5). 
Mätningen ska enligt ISO standarden 9241-305 utföras mellan 10 % respektive 90 % av 
bildskärmens slutvärden vid övergångarna, alternativt mellan 20 % och 80 % men i det 
fallet skall detta anges. Vid specialfallet där övergången närmar sig slutvärdet asymptotisk 
kan mätpunkten 5 % användas (se avsnitt 2.1.1 för en mer detaljer). Mätpunkterna 10 % 
och 90 % är vanligast vid mätningar på överdämpade system vilket bildskärmar oftast är, 
dock använder vissa bildskärmar RTC-teknologi vilket ger en översäng (se avsnitt 2.2).[146] 
Översvängen anges vanligen i hur många procent den överstiger slutvärdet och bör 
antecknas då den kan ge upphov till ”ghosting” och brus (se avsnitt 2.2). Standarden tar 
inte upp hur översvängen ska hanteras men flera av testföretagen anger den på detta sätt. 
Även om bildskärmen använder RTC-teknologi bör resultatet för responstiden ändå 
redovisas mellan 10-90 % för att mätningarna ska vara jämförbara med varandra (med/utan 
RTC). För att mätresultatet inte ska innehålla för mycket bidrag från störningar bör 
mätningarna utföras minst 5 gånger (minst 10 gånger enligt GUM). Ett medelvärde tas 
sedan på dessa mätningar för att få ett resultat. Mätningen kan exempelvis gå till som i 
figur 3.1 nedan. 
 

 
Figur 3.1: En enklare form av responstidsmätning där en fotodiod placeras framför 
bildskärmen som genererar en ström som beror på bildskärmens belysning. Fotodioden är i 
sin tur kopplad till ett oscilloskop där tiden för övergången kan beräknas.[147] 
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3.1.1 Mätsekvens (gråskalegenerator) 

Responstiden enligt ”grey-to-grey”-metoden är medelvärdet på tiden det tar för 
bildskärmen att växla mellan ett antal gråskalenivåer (se avsnitt 2.1). Gråskalenivåer 
används eftersom att det i princip är omöjligt att utföra mätningar på samtliga 
nyansövergångar för en bildskärm (ca 16,7 miljoner nyanser i 8-bitars system). 
Gråskalenivå innebär att samtliga färgsegment i pixeln släpper igenom lika mycket ljus (se 
avsnitt 2.1) vilket innebär att samtliga färgsegment är lika aktivt i övergången.  
 
ISO standarden 9241-305 föreslår att minimalt 5 stycken gråskalenivåer skall användas för 
att utföra en mätning (ger 20 stycken individuella gråskaleövergångar varav 10 stigande 
och 10 fallande). Enligt samma standard bör en ”standardiserad mätning” utföras med 9 
gråskalenivåer vilket ger 72 övergångar (se avsnitt 2.1.1). De flesta större testföretag som 
sysslar med responstidsmätningar på bildskärmar såsom TCO Development och TFT 
Central använder sig av 5 stycken gråskalenivåer.[148][149] Antalet gråskaleövergångar som 
ska användas vid mätningen kan således bestämmas av den som utför mätningen (minst 5 
stycken gråskaleövergångar). Varje gråskaleövergångar bör mätas minst 5 gånger vilket 
ger totalt 100 övergångar vid det minimala fallet. 
 
Fem stycken gråskalenivåer jämnt fördelade är 0, 25, 50, 75 respektive 100 % av pixlarnas 
förmåga att släppa igenom ljus d.v.s. från svart till vit. Med ett 8-bitarssystem erhålls dessa 
nivåer genom att justera RGB-värdena (red, green, blue) mellan 0 och 255 (se avsnitt 
2.1.1). Exempelvis fås en gråskalenivå på 50 % vid !""

!
≈ 127, alltså när pixeln har RGB-

värdena (127, 127, 127). Samtliga gråskalenivåer som krävs för det minimala fallet kan ses 
i figur 3.2 nedan.  
 

Figur 3.2: Fem stycken gråskalenivåer, från vit till svart. Enligt TCO Development ska 
bakgrunden vara en 80 procentig gråskala ((204, 204, 204), bakgrundsfärgen i figuren).[150] 
 
Gråskalorna kan framställas med olika storlekar, d.v.s. om hela bildskärmen ska täckas 
eller om det ska vara en mindre ruta i mitten av bildskärmen. Enligt ISO 9241-305 ska 
mätrutan vara så liten som möjligt, i det ideala fallet mäts responstiden endast på en pixel. 
Detta för att undvika att bildskärmens sätt att uppdatera pixlarna inte påverkar mätningen. 
TFT LCD-bildskärmar uppdaterar vanligtvis pixlarna uppifrån och ned (börjar uppe i 
vänstra hörnet och slutar nere i högra hörnet, likt en CRT-bildskärm). Tiden det tar för 
samtliga pixlar i bilskärmen att få informationen om en ny bildruta kallas för pixlarnas 
uppdateringstid (𝑡!, ”refresh time”). Den maximala uppdateringstiden ges av ekvation 
(3.1) där 𝑓!"#$%& är bildskärmens uppdateringsfrekvens (Hz).  
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!

!!"#$%&
 

 
Den maximala tiden det tar för en bildskärm med en uppdateringsfrekvens på 60 Hz att 
uppdatera samtliga pixlar är 16,7 ms, d.v.s. det tar maximalt 16,7 ms att rita färdigt en 
heltäckande mätruta. Enligt standarden ska uppdateringstiden för pixlarna i mätrutan (𝑡!"#, 
”test pattern update time”) vara mindre än en tiondel av pixlarnas responstid (𝑡!"#$%&#", se 
ekvation (3.2)). Eftersom att mätrutan skapas för att användas till responstidsmätningen 
finns det ingen uppgift om bildskärmens responstid (𝑡!"#$%&#") mer än den som tillverkaren 
anger. När mätrutans storlek bestäms bör därför tillverkarens uppgifter för responstiden 
användas, anger tillverkaren responstiden både enligt ”grey-to-grey”- och ”svart-vit-svart”-
metoden ska ”grey-to-grey”-värdet användas. För de bildskärmar som har en angiven 
responstid enligt ”svart-vit-svart”-metoden samt använder RTC-tekniken bör responstiden 
halveras i beräkningarna. Finns ingen angiven responstid från tillverkaren går det att räkna 
med en responstid för de snabbaste bildskärmarna.  
 
Det är viktigt att i efterhand kontrollera att mätrutan var tillräckligt liten vid mätningen 
genom att ”räkna baklänges” med ekvation (3.2) där den uppmätta responstiden används 
för 𝑡!"#$%&#". När den uppmätta responstiden är mindre än den som användes i 
beräkningarna har en för stor mätruta använts vid mätningen. För att undvika att 
mätningarna måste göras om bör beräkningarna utföras med viss marginal. Beräkningar 
med marginal är av störst betydelse när den angivna responstiden är satt efter ”svart-vit-
svart”-metoden och bildskärmen använder RTC. 
 

𝑡!"# <   0,1 ∗ 𝑡!"#$%&#" 
 

Pixlarnas faktiska uppdateringstid (𝑡!) varierar mellan olika bildskärmar beroende på 
vilken teknik tillverkaren använder men kan inte vara större än 𝑡!,!"#. Uppdateringstiden 
för pixlarna i mätrutan (𝑡!"#) kan som störst vara lika med den totala uppdateringstiden 𝑡! 
d.v.s. vid heltäckande mätruta.  Kravet som ställs i ekvation (3.2) uppfylls därför också 
med ekvation (3.3).  
 

𝑡! < 0,1 ∗ 𝑡!"#$%&#" 
 
Eftersom att den faktiska uppdateringstiden för pixlarna (𝑡!) är svår att mäta och den typen 
av information är svår att få tag i ifrån tillverkarna bör mätrutans storlek bestämmas efter 
den maximala uppdateringstiden (𝑡!,!"#), d.v.s. vid det sämsta möjliga scenariot. 
Bildrutans höjd är det mest avgörande eftersom bildskärmen uppdaterar uppifrån och ned. 
Uppdateringstiden för pixlarna i mätrutan (𝑡!"#) bestäms således av antalet vertikala linjer 
som mätrutan består av. Antalet vertikala linjer ges av ekvation (3.4) där 𝑁!!!"#$%,!" är 
mätrutans antal vertikala linjer och  𝑁!!!"#$%,!     bildskärmens totala antal vertikala linjer. 
Den horisontella storleken kan väljas godtyckligt eftersom dess påverkan av mätrutans 
uppdateringstid 𝑡!!"  är försumbar. 

  

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 
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𝑁!!!"#$%,!" < 0,1 ∗ 𝑡!"#$%&#" ∗ 𝑓!"#$%& ∗ 𝑁!!!"#$%,! 

 
Fördelen med en stor mätruta enligt ISO 9241-305 är att mätresultatet blir mer repeterbart 
samt ökar signal-till-brus förhållandet. Ljusskillnaderna som uppkommer vid 
gråskaleövergångarna blir större med ökad storlek på mätrutan vilket underlättar 
mätningen eftersom övergångarna blir tydligare. Kraven på mätkretsens känslighet minskar 
vid ökade ljusskillnader vilket minskar kostnaden för den ljuskänsliga mätkomponenten (se 
avsnitt 2.5). I det optimala fallet där endast en pixel används för responstidsmätningen 
ställs stora krav på mätutrustningen eftersom att ljuset från bildskärmen kommer att vara 
minimalt.  
 
En stor mätruta kan enligt standarden orsaka att det krävs två bilduppdateringar att rita hela 
mätrutan. Övergången som registreras får ett ”hack” i den uppmätta kurvan och 
responstiden blir onormalt hög. Problemet minskar med minskad storlek på mätrutan, i de 
fall då problemet inte går att undvika helt ska mätningar med onormalt hög responstid 
kasseras.  
 
Bakgrunden ska enligt standarden vara konstant alternativt kan bidraget från bakgrunden 
räknas bort med bildbehandlingstekniker. Standarden ger inget förslag på vilken nyans 
bakgrunden ska ha. Företaget TCO Development använder en mindre ruta i mitten av 
bildskärmen med en 80 % grå bakgrund (se figur 3.2), de använder dock en speciell typ av 
luminansmeter för mätningarna och det är möjligt att bakgrunden används för att underlätta 
för mätutrustningen. Andra använder en helsvart bakgrund istället för 80 % grå för 
responstidsmätningar.[151]  
 
Gråskalorna ser således olika ut beroende på testföretag och kan därför anpassas efter 
mätutrustningens egenskaper men bör uppfylla kraven som nämnts ovan.  
 
Det är en fördel om mätningen kan utföras snabbt eftersom att varje bildskärm minst ska 
testas med 100 övergångar. Det finns dock flera faktorer som begränsar snabbheten för 
programmet. Framförallt måste bildskärmen hinna nå sina slutvärden under mätningen, 
men även mätutrustningen har sina tillkortakommanden. Vid den enklaste formen av 
responstidsmätning byter en operatör bildruta manuellt från en dator, mätsekvensen 
behöver därför inte ha någon direkt koppling till mätutrustningen. Mätsekvens blir enkel 
att utveckla men mätningen kommer att ta lång tid. Konstrueras ett mätsystem som per 
automatik utför mätningarna och styr bildsekvensen kan mätningen utföras med en 
hastighet som endast begränsas av bildskärmen. Då skulle mätutrustningen kunna utföra 
flera mätningar per sekund.   
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3.1.2 Mätutrustning 

ISO standarden 9241-305 ställer fyra krav på mätutrustningen för responstidsmätningar: 
 

1. ”Signal-till-brus”-förhållandet (”signal-to-noise”-ratio) ska vara större än 1000 
gånger (60 dB) 
 

2. Stig-/falltiden får inte vara större än en tiondel av stig-/falltiden för den snabbaste 
övergången som ska mätas (utan att bidraget räknas bort) 
 

3. Linjäriteten för utslag kontra ljusstyrka får högst avvika med ±5 % med en 
täckningsfaktor 2 (GUM) 
 

4. Samplingshastigheten för AD-omvandlaren ska vara snabb nog för att undvika 
”vikning” med bildskärmen (”aliasing” på engelska) 

 
Den enklaste formen av mätutrustning är ett oscilloskop kopplat till den ljuskänsliga 
mätkomponenten. Mätningen utförs då manuellt av en operatör som ändrar bildrutan på 
bildskärmen och fångar utslaget med oscilloskopet. Därefter mäts tiden det tog för signalen 
att gå från 𝑡!"  % till 𝑡!"  % (se avsnitt 2.1.1), detta kan göras manuellt av operatören eller 
beräknas automatiskt av oscilloskopet (om den funktionen finns tillgänglig). Resultaten 
skrivs ned i en tabell och ett medelvärde tas fram som då ska motsvarar bildskärmens 
specificerade responstid. Denna mätmetod är förhållandevis noggrann (d.v.s. om 
operatören mäter rätt) men är mycket tidskrävande. Det minimala antalet övergångar som 
ska testas är 20 stycken och eftersom att varje mätning bör utföras minst 5 gånger 
resulterar detta i minst 100 stycken mätningar. Skulle oscilloskopet dessutom sakna 
funktioner för att automatiskt kunna detektera 10 % respektive 90 % av flankerna kommer 
det ta betydligt längre tid för operatören att utföra samtliga mätningar.  
 
En annan aspekt att ha i åtanke är att det kan vara svårt för operatören att vara fokuserad 
under en lång mätning eftersom att mätningen ska utföras i ett mätrum med 
mörkrumsförhållande (se avsnitt 3.1.6). 
 
De mer avancerade oscilloskopen klarar ofta av att skicka ut mätdatat till en dator. 
Mätdatat kan då behandlas i datorn vilket gör att mätningarna kan utföras snabbare. Med 
vissa oscilloskop går det att logga en mätserie från oscilloskopet och samtliga övergångar 
kan då mätas i ett svep och bearbetas i datorn. Oscilloskop med denna typ av funktioner är 
dyra och det är inte alltid att ett sådant finns tillgängligt.  
 
Den smidigaste lösningen är en fristående enhet som är synkroniserad med 
mätprogrammet. Mätprogrammet skulle kunna finnas i enheten som kopplas direkt till 
bildskärmen. Mätningen utförs per automatik och med en liten bildskärm fås värdet på 
responstiden efter det att mätningen är slutförd. För att kunna få information över samtliga 
gråskaleövergångar skulle enheten kunna kopplas till en dator för att ladda över mätdatat. 
Detta är nödvändigt för att hitta avvikelser mellan två eller flera specifika 
gråskaleövergångar som annars hade dolts i medelvärdesbehandlingen. I datorn kan då en 
graf framställas som visar bildskärmens responstid vid de olika övergångarna. Vid denna 
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typ av mätning behöver operatören endast trycka på ett fåtal knappar för att utföra 
mätningen. Mätningen är snabb och den mänskliga faktorn är försumbar (räknat med att 
mätrummet och mätutrustningen är korrekt installerad). Mätutrustningen skulle kunna se ut 
som exemplet i figur 3.3 nedan.  
 

Figur 3.3: Ett exempel på hur en färdig mätutrustning kan se ut. Fotodioden är gömd inne i 
lådan vilket skyddar den från störningar utifrån. Mätprogrammet som ska generera 
gråskaleövergångarna finns inlagt i enheten och bildskärmen kopplas samman med 
mätenheten med en HDMI-sladd. Det specificerade mätresultatet presenteras i displayen på 
lådans överdel, för vidare information går det att koppla datorn till USB-utgången, den 
kompletta mätningen kan därefter laddas ned i datorn och behandlas.[152] 

3.1.3 Hantering av pulsbreddsmodulerad bakbelysning 

Många tillverkare använder pulsbreddsmodulerad styrning för att ställa in bildskärmens 
ljusstyrka. Vanligtvis justerar användaren ljusstyrkan till önskad nivå genom att ändra hur 
länge pulserna är höga d.v.s. genom att ändra pulsbreddskvoten (”duty cycle” på engelska). 
I figur 3.4 nedan visas en jämförelse där en bildskärms ljusstyrka är inställd på 40 % 
respektive 100 % vid en övergång från svart till vit. Responstidsmätningen skulle vara svår 
att utföra när ljusstyrkan är inställd på 40 % eftersom det blir svårt för ett oscilloskop eller 
med någon annan mätutrustningen att automatiskt detektera 10-90 % av övergången. För 
att underlätta mätningen kan ljusstyrkan i många fall skruvas upp till  
100 % och på så sätt få en pulsbreddskvot på 100 %, vilket resulterar i en slät kurva som 
går att direkt mäta på (till höger i figuren). Elektroniken i bildskärmen kan ha svårt att 
hålla pulsbreddskvoten konstant på 100 % vilket kan ge frekvenskomponenter som upplevs 
som brus. Mätosäkerheten ökar och mätningar där ”bruset” är tydligt bör därför kasseras 
och göras om (vanligtvis inträffar problemet vid enstaka tillfällen).    
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Figur 3.4: Jämförelse mellan ljusstyrkeinställningarna 40 % respektive 100 % vid en 
övergång från svart till vit. Observera att bilden illustrerar ett idealt exempel, i verkligheten 
skulle mätningen inte ge så tydliga flanker utan en triangel formad kurva (se figur 3.5 
nedan).[153] 
 

 
Figur 3.5: De kraftiga svängningarna på kurvan orsakas av pulsbreddsmodulerad 
bakbelysning. Den röda kurvan framställs genom att använda ett ”svepande fönster” som 
skapar ett medelvärde av signalen. Observera att figuren endast är ett exempel på hur en 
behandlad signal kan se ut, den röda kurvan är pålagd i efterhand med ett 
bildredigeringsprogram.[154] 
 
På en del bildskärmar går det inte att skruva upp ljusstyrkan till 100 % (även om det står 
100 % i inställningarna). För att kunna utföra en mätning på en sådan bildskärm måste 
signalen därför först behandlas innan några mätpunkter kan fastställas. Enligt ISO 9241-
305 kan ett rörligt ”fönster” användas som medelvärdesbehandlar kurvan (”moving 
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window average” på engelska), ”fönstret” sveper över kurvan och tar medelvärdet på de 
mätpunkter som finns inom det.[155] I figur 3.5 ovan visas ett exempel på hur resultatet kan 
se ut efter att kurvan har behandlats med ett ”svepande fönster”. 
 
En del av de mer avancerade oscilloskopen har inbyggda funktioner för att skapa en 
medelvärdesbehandlad signal med ett ”svepande fönster”. Saknar oscilloskopet en inbyggd 
funktion för ändamålet kan mätdatat i vissa fall skickas till en dator för vidare behandling. 
Vid konstruktion av en dedikerad enhet måste mätsignalen först AD-omvandlas för att 
sedan medelvärdesbehandlas med metoden ”svepande fönster”. 

3.1.4 Hantering av systematisk nedsläckning 

På senare tid har allt fler tillverkare av bildskärmar valt att använda systematisk 
nedsläckning för att förbättra uppfattningen om responstiden. Teknikerna bygger på att lura 
det mänskliga ögat genom att t.ex. pulsa bakbelysningen och släcka ned delar av 
bildskärmen (se avsnitt 2.3).  Tekniken skall inte förväxlas med modulerad bakbelysning 
för inställning av ljusstyrkan (se avsnitt 3.1.3 ovan). En del av teknikerna påverkar inte 
själva responstidsmätningen eftersom de inte ändrar bakbelysningen vid själva övergången. 
Tekniken ”lightboost” däremot omöjliggör en responstidsmätning med en ljuskänslig 
mätkomponent eftersom att bakbelysningen endast är tänd när samtliga pixlar har nått sina 
slutvärden (eller åtminstone kommit nära slutvärdena). För att kunna utföra en 
responstidsmätning måste därför denna teknik stängas av.  

3.1.5 Val av ljuskänslig mätkomponent 

Det finns ett flertal mätkomponenter som går att använda för att mäta ljusförändringar. 
Vanligast är att använda någon av de komponenter som presenterades i avsnitt 2.5 i den 
teoretiska bakgrunden d.v.s. fotoresistor, -diod eller -transistor. Komponenterna är vanliga 
både i vardaglig elektronik där de tillverkas i stora serier samt i professionell mätutrustning 
där komponenterna framställs med komplicerade och dyra tillverkningsmetoder. 
Applikationer kan vara allt från t.ex. klockradioapparater där kraven nästan är obefintliga 
till IR-teleskop för astronomi där endast extremt små toleranser är acceptabla.  
 
För att kunna välja vilken ljuskänslig mätkomponent som ska användas måste följande 
egenskaper utvärderas: 
 
• Känslighetsintervall (våglängd) 

För att kunna mäta responstiden på en bildskärm måste komponenten kunna reagera på 
ljus inom det synliga elektromagnetiska spektrumet eftersom att det är det ljus som 
människan kan uppfatta. Dessutom är det fördelaktigt om större delen av känsligheten 
ligger inom våglängderna för synligt ljus för att på så vis trycka undan störningar från 
annan strålning. Normalt är den vanligaste störningskällan infraröd strålning eftersom 
att fotodioden och fototransistorn tenderar att vara betydligt känsligare för infraröd 
strålning än för synligt ljus (se avsnitt 2.4). En stor del av fotodioderna och 
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fototransistorerna på marknaden är dessutom utvecklade för att endast/huvudsakligen 
operera i det infraröda spektrumet vilket minskar det valbara urvalet kraftigt. För 
fotodioden och fototransistorn är det endast komponenter tillverkade med 
halvledarmaterialet kisel som har ett elektromagnetiskt spektrum som täcker hela det 
önskade våglängdsintervallet men även kiselbaserade komponenter visar upp en 
relativt hög känslighet för IR-A strålning (se avsnitt 2.5.2). Fotoresistorer tillverkade 
med kadmiumsulfid däremot har mycket goda egenskaper för att mäta synligt ljus 
eftersom komponentens känslighet för ljus är slående likt det mänskliga ögats (se 
avsnitt 2.5.1).  
 

• Känslighet (förändring med ljusstyrka) 
Mätningarna av responstiden utförs på en bildskärm som växlar mellan två 
gråskalenivåer med svart och vit som extremlägen. Bildskärmens ljusstyrka kommer 
därför att variera från ett lågt värde (svart) till bildskärmens maximala 
belysningsförmåga (vit). Det är viktigt att den ljuskänsliga mätkomponenten klarar av 
att ge ifrån sig en bearbetbar utsignal, både när bildskärmen ger full belysning samt 
när den är svart (och där emellan). Det svåraste är att mäta övergångarna mellan svart 
och de mörkare gråskaleövergångarna på grund av att ljusmängden är låg. Men 
eftersom LCD-bildskärmar har begränsad svärta kommer bildskärmen alltid att ge 
ifrån sig ljus även när den ska vara svart. Vid en optimal responstidsmätning används 
endast en pixel för mätningen och ljusnivån är därför mycket låg. Utslaget från 
fotodioder och fototransistorer ger därför endast ett minimalt utslag. Fotodioder med 
”lavineffekt” går att använda för att öka känsligheten med ca 100 gånger men med 
nackdelen att bruset då kommer att öka avsevärt (se avsnitt 2.5.2). Både fotodioden 
och fototransistorn har ett linjärt samband mellan ljusstyrkan och utspänning (inom ett 
visst intervall, se avsnitt 2.5.2). Detta är en stor fördel vid mätningar av 
ljusförändringar eftersom mätsignalen då inte behöver behandlas för att korrigera 
linjäriteten. Fotoresistorn har motsatta egenskaper d.v.s. den är känsligare för små 
ljusförändringar än vad den är för stora. Fotoresistorns följer en exponentiell kurva 
som minskar i känslighet med ökad exponering. Känsligheten går att påverka med 
mätkomponentens avstånd till bildskärmen d.v.s. om fotoresistorn ”bottnar” går det att 
flytta den längre från bildskärmen. Detta gör dock att störningar från omgivningen blir 
mer framhävande i mätresultatet.  
 

• Snabbhet 
Mätningarnas syfte är att fastställa bildskärmens responstid vilket gör det viktigt att 
veta vilka stig- respektive falltider den ljuskänsliga mätkomponenten har vid olika 
förhållande (temperatur, ljusstyrka, last m.m.). Mätresultatet kommer att visa 
bildskärmens stig-/falltid plus de stig-/falltider som orsakas av mätutrustningen (se 
avsnitt 2.6). För att då få fram ett noggrant resultat över bildskärmens responstid måste 
mätutrustningens påverkan räknas bort, därmed även den del den ljuskänsliga 
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mätkomponenten bidrar med. Mätutrustningens stig- och falltider bör vara betydligt 
lägre än de för bildskärmen, i bästa fall är de försummande små vilket kan göra att 
vidare behandling av mätdatat inte är nödvändig. Enligt ISO 9241-305 skall stig-
/falltiden för mätkomponenten vara 1/10 av stig-/falltiden för den snabbaste 
övergången. Fotodioder är utvecklade för bland annat fiberoptisk kommunikation där 
mycket höga frekvenser behandlas (GHz-nivå) och fotodiodens inverkan av stig- och 
falltiden i mätresultatet blir därför försvinnande litet. Fotoresistorns stig-/falltider är 
starkt beroende av belysningen, vid låga ljusnivåer ökar responstiderna kraftigt, även 
skillnaden mellan stig- och falltiden ökar med minskad belysning. Fotoresistorn har 
normalt stig-/falltider kring 30 ms vid hög exponering för ljus och mycket högre tider 
vid låg exponering (runt 100 ms, se avsnitt 2.5.1). Fotoresistorn är därför alldeles för 
långsam för att användas vid responstidsmätningar eftersom en bildskärm normalt sett 
har en responstid runt 2-16 ms (enligt tillverkarna, våren 2013). För att mätvärdena 
ska vara relevanta måste responstiderna för fotoresistorn beräknas innan varje 
mätning. Detta gör fotoresistorn till en olämplig komponent vid de flesta typer av 
noggranna mätningar av snabba förändringar. Fototransistorns responstider ligger 
någonstans mellan fotodioden och fotoresistorn, normalt sett runt 20-100 µs beroende 
på förstärkarkoppling och lastresistans (se avsnitt 2.5.3). Stig- och falltiderna för 
fototransistorn skiljer sig något från varandra, skillnaden är i värsta fall runt 10-15 µs 
men kan minimeras genom att modifiera mätkretsen (lägre lastresistans ger mindre 
skillnader). Fototransistorns stig- och falltider är fullt tillräckliga för 
responstidsmätningar men påverkar mätresultatet betydligt mer än fotodioden, detta 
kan dock kompenseras genom att räkna bort bidraget från mätresultatet. 
 

• Brusnivå 
Bruset påverkar mest när den ljuskänsliga mätkomponenten har en låg känslighet, t.ex. 
när en fotodiod används för att mäta mörka gråskaleövergångar är dess känslighet låg 
vilket då innebär att mätutslaget blir litet. Bruset kommer därför att bli mer 
framhävande i mätresultatet än i övriga fall. Allt för höga brusnivåer gör det svårt att 
avgöra när övergångarna börjar och slutar (𝑡!"% respektive 𝑡!"%), både för människan 
och för elektronik. Fotodioden med ”lavineffekt” har en högre brusnivå än övriga 
komponenter på grund av dess uppbyggnad (se avsnitt 2.5.2), men även ”vanliga” 
fotodioders brusnivå kan vara problematisk när de är ”backspända” för att öka 
snabbheten.  
 

• Kostnad 
Den stora kostnaden vid tillverkning av fotokänsliga komponenter är att minimera 
brus och samtidigt klara av att detektera mycket lite ljus. Komponenter som ska 
användas i fiberoptisk kommunikation ska dessutom klara av höga frekvenser vilket 
driver upp kostnaden. Responstidsmätningar på bildskärmar kräver inga extravaganta 
egenskaper. Detta gör att ljuskänsliga mätkomponenter som tillverkas i stora serier går 
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att använda utan större problem med mätfel. Kostanden för en ljuskänslig 
mätkomponent kan därför hållas låg.[156][157][158][159][160] 

I tabell 3.1 nedan visas en jämförelse mellan de aktuella ljuskänsliga mätkomponenterna. 
Komponenterna är utvärderade i de kategorier som beskrevs i detalj ovan. 
Sammanställningen är utförd med typiska värden inom det elektromagnetiska spektrumet 
för synligt ljus samt med en normal ljusstyrka för en bildskärm. Tabellen är således än 
generell fingervisning av de ljuskänsliga mätkomponenternas förmåga att användas vid 
mätning av bildskärmars responstid.  

Tabell 3.1: Sammanställning av de ljuskänsliga mätkomponenternas  
egenskaper relativt responstidsmätningar av bildskärmar 

 Fotoresistor 
(CdS) 

Fotodiod 
(Si) 

Fotodiod med 
”lavineffekt” 

(Si) 

Fototransistor 
(Si) 

Känslighetsintervall 
(våglängd) Utmärkt Bra Bra Bra 

Känslighet 
(ljusstyrka) Bra Ok Utmärkt Bra 

Snabbhet 
Dålig Utmärkt Utmärkt Ok 

Brusnivå 
Utmärkt Utmärkt Bra Utmärkt 

Kostnad 
Utmärkt Utmärkt Bra Utmärkt 

 
Slutsats 
Utöver fotoresistorn som bl.a. är för långsam går samtliga ljuskänsliga mätkomponenter i 
avsnittet att använda för responstidsmätningar. Valet av mätkomponent beror till stor del 
på hur stor mätnoggrannhet som önskas, mindre mätruta ger större noggrannhet. Vid 
mätningar med mycket små mätrutor (se avsnitt 3.1.1) är ljusmängden låg vilket kräver en 
ljuskänslig komponent med hög känslighet. Fotodioden med ”lavineffekt” är bäst lämpad 
för mätningar av låga ljusnivåer men är något dyrare än övriga kandidater.  
De ljuskänsliga mätkomponenter som går att använda för responstidsmätningar rangordnas 
nedan. Hänsyn togs endast till punkterna i detta avsnitt vid rangordningen: 

1. Fotodiod med ”lavineffekt” 
 

2. Fotodiod 
 

3. Fototransistor 
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3.1.6 Eliminering av störkällor 

I punkterna nedan listas de störkällor som kan påverka den ljuskänsliga mätkomponenten. 
Mätningen ska utföras i ett mörkrum om punkterna nedan ska uppfyllas. Listan utgår från 
att den valda ljuskänsliga mätkomponenten är tillverkad med halvledarmaterialet kisel med 
ett våglängdsintervall mellan ca 300-1200 nm där känsligheten är som lägst för UV-
strålning och som störst för IR-A strålning. 
 
• Solen 

Solljus måste blockeras innan mätningen utförs. Utöver synligt ljus består strålningen 
från solen av UV-strålning samt till stor del av IR-strålning. Ca 50 % av ljuset som 
träffar markytan består av IR strålning (se avsnitt 2.4). Strålningen som kan påverka 
mätningen varierar beroende på rörelserna för olika objekt i dess väg, såsom t.ex. moln 
och träd.   
   

• Belysning 
All belysning måste vara släckt för att inte ljuset ska påverka mätningarna. Ljuskällor 
kan vara t.ex. pulsade, grovt likriktade eller ge ifrån sig flimmer. Mätningarna skulle 
vara oförutsägbara och ge slumpmässiga resultat i en sådan miljö. Vissa ljuskällor kan 
”glöda” en stund efter att de stängts av och producera strålning tills de börjat kylas av. 
Det innebär att mätrummet bör ha varit släckt en kortare tid (sekunder) innan en 
mätning påbörjas (beroende på vilken typ av belysning som används). 
 

• Värmeelement (vattenburet) 
Bildskärmen ska inte placeras i närheten av ett element eftersom att bildskärmen kan 
värmas upp av elementet och påverka dess egenskaper. Omgivningen runt 
bildskärmen ska vara rumstempererad (ca 18-24 °C).[149] 
 

• Värmeelement (Infravärmare) 
Vissa IR-värmare skickar ut en ansenlig mängd IR-A strålning. En del rör dessutom på 
sig för att sprida värme till fler delar av ett rum vilket gör att strålningen som träffar 
den ljuskänsliga mätkomponenten varierar med tiden. Dessa ska därför stängas av 
innan mätning. 
 

• Ventilation  
Ventilationssystem skapar luftflöden för att cirkulera och värma/kyla luften i rummet. 
Luftflödet är till viss del oförutsägbart, framförallt i närheten av tillförselventilen/-
erna. Bildskärmen ska därför inte placeras i ”draget” från ventilationen eftersom det 
kan leda till att den värms upp eller kyls ned.  
 

• Elektronik 
Bortsett från belysning och solen finns det ett flertal störkällor inom det infraröda 
spektrumet i form av elektrisk apparatur. Det kan vara larmutrustning, 
rörelsedetektorer, fjärrstyrda enheter eller temperaturgivare. Dessa typer av utrustning 
kan skicka ut infraröd strålning i pulser vilket gör de till relativt oförutsägbara  
 



 

45 
Markus Mikkelsen & Gustav Svanfors 

 

störkällor. Larm och annan elektrisk utrustning som använder IR-strålning bör därför 
avlägsnas från mätrummet alternativt stängas av. 
 

• Speglar, rutor och andra reflekterande föremål  
Ytor som reflekterar ljus ska täckas för eller avlägsnas från mätrummet. Ljuset från 
bildskärmen reflekteras och kan påverka den ljuskänsliga mätkomponenten. 
Reflektioner kan begränsas genom att använda en skyddsskärm (se figur 3.6). 
 

• Människan 
Operatören som utför mätningen ska se till att han/hon inte har vita kläder på sig 
eftersom att ljus från bildskärmen kan reflekteras tillbaka till källan, även smycken 
och andra blanka föremål ska läggas undan av samma anledning. Mätutrustningen ska 
vara stilla vid mätningen, det är därför en fördel om operatören sitter vid ett separat 
bord för att inte orsaka vibrationer alternativt kan ett vibrationsdämpat bord användas 
vid mätningen.   
 

 
Figur 3.6: Exempel på en skyddsskärm som skyddar mot reflektioner från omgivningen 
och hindrar operatören från att komma nära mätutrustningen under en mätning.[161] 

3.1.7 Uppsättning av bildskärm och mätutrustning 

För att responstidsmätningarna ska gå att använda för att jämföra olika bildskärmar måste 
punkterna nedan följas. Annars kan bildskärmsinställningar och andra förhållanden 
påverka och snedvrida mätresultatet. Följande punkter skall följas vid inställning av 
bildskärm och placering av mätutrustning innan mätningen påbörjas. 
 
Inställning av bildskärm 
• Bildskärmen ska återställas till fabriksinställningarna (”factory reset”) sådan att inga 

personliga inställningar för bildskärmen kan påverkar mätresultatet.[149] För hög 
respektive för låg ljusstyrka och kontrast gör att visa gråskalenivåer inte kommer ge 
tillräckligt tydliga utslag med mätutrustningen.[149] 
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• Bildskärmens upplösning ska vara i dess ”normal” (native) läge. Det innebär att 
bildskärmen inte behöver skala om insignalen för att passa bildskärmens fixerade 
pixelmönster. Omskalningen kan förvränga bilden (avsnitt 2.7).[149]  
 

• Mätningarna ska utföras när bildskärmen nått sin normala arbetstemperatur eftersom 
att elektroniken kan fungera annorlunda när den är kall. bildskärmen bör därför stå på i 
minst 30 minuter för att hinna stabilisera sig och bli varm.[149][143] 
 

• Bildskärmens digitala ingångar ska användas framför de analoga ingångarna (om 
möjligheten finns). Används en analog ingång till bildskärmen måste utsignalen från 
grafikkortet konverteras från digital till analog signal.[149][162] 
 

• Färgdjupet på insignalen ska vara minst 24 bitar, 8 bitar per färgkanal (röd, grön och 
blå 256 nyanser av varje) för att matcha bildskärmens gråskalenivåer.[149][163] 
 

• Om Windows operativsystem används får inte skrivbordet och textstorleken vara i 
inzoomat läge utan ska vara i läget ”standard”(100 %) i datorns inställningar.[149] 
 

Placering av mätutrustning och bildskärm 
• Rumstemperaturen ska ligga runt 18-24 °C vilket ger en relativt låg påverkan av den 

fotokänsliga mätkomponenten samtidigt som bildskärmen inte blir för kall (är 
bildskärmen för kall hänger den inte med vid snabba övergångar). 
 

• Den ljuskänsliga mätkomponenten ska placeras inom ett avstånd där den ger ett litet 
men tydligt utslag vid svart mätruta (0) samt där den inte bottnar vid full exponering 
d.v.s. vid vit mätruta (255). Det är fördelaktigt att placera den ljuskänsliga 
mätkomponenten så nära bildskärmen som möjligt för att ge tydliga utslag. Finns inte 
möjligheten att placera den inom detta intervall måste storleken på mätrutan eller 
mätutrustningens känslighet justeras (se avsnitt 3.1.1). 
 

• Den ljuskänsliga mätkomponenten ska enligt ISO 9241-305 placeras i mitten av 
mätrutan (som ska vara i mitten av bildskärmen, se avsnitt 3.1.1) samt ska den vara 
riktad vinkelrätt mot bildskärmens aktiva yta. 
 

• Både bildskärmen och mätutrustningen ska placeras på en vibrationsfri yta. För att 
förhindra att slag och stötar från operatören förändrar mätförhållandet. 

3.1.8 Redovisning av mätdata 

Enligt ISO standarden 9241-305 ska det medelvärdesbehandlade mätresultatet presenteras 
både i tabellform (se tabell 3.4) och som 3D-graf (se figur 3.7). Standarden säger inget om 
hur översvängen som orsakas av RTC:n ska redovisas men för att göra mätresultatet 
lättöverskådligt bör det redovisas på samma sätt som för övergångstiderna, d.v.s. med 
tabell och 3D-graf. Testade bildskärmar utrustade med RTC-teknik bör därför redovisas 
med tre olika medelvärdesbehandlade tabeller och 3D-grafer: RTC inaktiverat (om 
möjligheten att stänga av den finns), RTC aktiverat samt översväng. Två extra tabeller 
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utöver den som ISO standarden förespråkar har även lagts till för att ge extra information 
om mätdata och bildskärmens egenskaper. Först kommer mätningen på 
gråskaleövergångarna att presenteras i en övergripande tabell med rå mätdata där samtliga 
100 uppmätta övergångar redovisas (se tabell 3.2). Det är från dessa mätvärden som det 
medelvärdesbehandlade resultatet framställs från (se tabell 3.3 och figur 3.4). I tabellen 
redovisas även mätvärdet enligt ”svart-vit-svart”-metoden. Tabell 3.2 ger möjligheten att 
snabbt kunna se hur mycket bildskärmen varierar vid en viss övergång från gång till gång. 
En del bildskärmar kan variera med fler millisekunder vilket många gånger inte är 
önskvärt. 
 
Tabell 3.3 visar hur ett sammanställt resultat kan se ut. I tabellen beräknas även det högsta 
och lägsta medelvärdet på en särskild gråskaleövergång, medel stigtid och medel falltid på 
alla gråskaleövergångarna. För att göra det enklare att urskilja stig- och falltiderna från 
varandra i tabellen har de olika nyanser (mörkgrått respektive ljusgrått).  
 

Tabell 3.2: Exempel på tabell för mätdata (ms). 
  1 2 3 4 5 Medel 
0-63      14,6          13,8          14,4          14,6          14,4        14,4     
63-0        6,9            7,0            7,1            7,0            7,1          7,0     
0-127      13,6          13,9          14,2          14,4          13,6        13,9     
127-0      10,1          10,2          10,0          10,1          10,1        10,1     
0-191      11,4          11,0          11,5          11,6          11,4        11,4     

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

255-191      13,8          13,7          13,8          13,4          13,6        13,7     
 

Tabell 3.3: Sammanställning (ms). 
Medel G2G - 
Högsta G2G - 
Lägsta G2G - 
Medel stigtid -     
Medel falltid        -     
Medel svart-vit-svart 0-255-0 - 

 
Medelvärdet på alla 20 gråskaleövergångarna ska presenteras som i tabell 3.4 enligt ISO-
standarden. Värdena kan färgsättas efter hur lång tid det tar mellan varje övergång. 
Färgskalan i exempeltabellen nedan går mellan 0 ms (grön) till 30 ms (röd). Längre 
responstid ger en rödare färg och vice versa. Färgsättningen hjälper till att visa vilka 
gråskaleövergångar som är svårast för bildskärmen att utföra. Från mätvärdena i tabell 3.4 
görs sedan en 3D-graf där staplarnas höjd och färg motsvarar tiden. Med 3D-grafen är det 
lätt att urskilja värden som sticker ut. I figur 3.7 nedan har staplarna tilldelats färger på 
samma sätt som för tabell 3.4. Grafen med färger ger ett helhetsintryck och ger möjligheten 
att snabbt kunna jämföra olika bildskärmars gråskaleövergångstider med varandra. 
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Tabell 3.4: Medelvärdesbehandlat mätresultat (ms). 
   Slutvärde   

St
ar

tv
är

de
   0 63 127 191 255 

0 
 

3,0 - - - 
63 - 

 
- 20,2 - 

127 - - 
 

- - 
191 - - 12,2 

 
- 

255 - - - - 
  0 

 
15 

 
30 

 
 
 

 
Figur 3.7: 3D-graf med fiktiva värden.  

3.2 Mätmetod för latens  

Det finns flera olika metoder för att mäta latens och eftersom det inte finns någon 
branschstandard för denna typ av mätning skiljer de sig från varandra. De metoder som 
nämndes i avsnitt 2.7.1 i den teoretiska bakgrunden har sina respektive för och nackdelar. 
För att kunna välja en (eller flera) av mätmetoderna granskas de i detta avsnitt.  
 
• Fotometoden 

Fördelen med fotometoden och ”vanliga” klockprogram är att den fungerar på 
bildskärmens alla ingångar och ger en uppskattning om bildskärmens latens. 
Programmen är ofta väldigt lätta att använda och brukar vara gratis att ladda hem från 
internet. Dess största nackdel är att grafikkortens analoga och digitala utgångar inte 
alltid är perfekt synkroniserade vilket de behöver vara för att få ett någorlunda bra 
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resultat se avsnitt 2.7.1. I och med att de inte alltid är perfekt synkroniserade kan det i 
värsta fall medföra hel bilduppdatering (16,7 ms) i fördröjning plus LCD-
bildskärmens ursprungliga latens. Programvaran är ofta en flaskhals eftersom att den 
är ”flash”-baserad och skickar alldeles för få bildrutor per sekund vilket medför stor 
mätosäkerhet.   
 
SMTT 
Ett noggrannare mätprogram jämfört med de ”enkla” klockprogrammen är att använda 
programmet SMTT (small monitor test tool, utvecklat av Thomas Thiemann). Det som 
skiljer SMTT från vanliga klockprogram är att programmet arbetar med flera klockor 
och en betydligt högre uppdateringsfrekvens. För att få en uppdateringsfrekvens högre 
än bildskärmens 60Hz måste ”v-sync” stängas av i datorn. När ”v-sync”-en stängs av 
kan programmet skicka uppskattningsvis 32 sammanfogade bildrutor där alla har olika 
klockvärden vid varje bilduppdatering, vilket ger en uppdateringsfrekvens på ca 2000 
bildrutor/sek (32*60 ≈ 2000). Därmed försvinner problemet med att utgångarna från 
grafikkortet inte är synkroniserade i och med att ”v-sync” är inaktiverat (se avsnitt 
2.7). Det stora antalet bildrutor och flertalet klockor behövs för att kunna avgöra var 
på bildskärmarna uppdateringen pågår för att kunna läsa av klockvärdena och jämföra 
bildskärmarna. I figur 3.8 visas hur SMTT programmet fungerar. Den gröna pilen 
visar var LCD-bildskärmen håller på att uppdatera bilden och vilket värde som är mest 
aktuellt. Anledningen till att siffrorna är så transparenta är för att pixlarna inte hunnit 
nå sina slutvärden (beror på responstiden, se avsnitt 2.1). På CRT-bildskärmen är det 
lättare att se var uppdateringen pågår på grund av att fosforn snabbt tappar i 
ljusintensitet mellan bilduppdateringarna (se avsnitt 2.3). ”SMTT” -metoden kan ge en 
stor mätnoggrannhet men då måste utrustningen som används vara korrekt inställd 
samt klara av de krav som ställs. Grafikkortet som skickar ut signalerna till de båda 
bildskärmarna måste kunna skicka ut samma signal samtidigt från den analoga 
respektive digitala utgången annars går inte testet att utföra. Kameran som används för 
att fotografera de båda bildskärmarna måste ha en slutartid på minst 1/160 sekund.  
 

• Oscilloskopsmätning  
Oscilloskopsmätning är en avancerad metod men också den som har möjligheten att ge 
noggrannast resultat om tillräcklig kunskap och utrustning finns. Problemet ligger i att 
hitta ”blanking”-intervallet i ”v-sync”-pulsen från grafikkortet (se avsnitt 2.7.1) och 
använda den för att trigga oscilloskopet och veta när bildskärmen får signalen att 
uppdatera bilden. För att kunna mäta dataströmmen från ”v-sync”-pulsen på 
HDMI/DVI utgången krävs ett oscilloskop och probe med en mycket hög bandbredd 
(över 4 GHz) och samplingshastighet, vilket få personer och företag har tillgång till. 
 

• Enhet dedikerad för latensmätning 
På marknaden finns ett antal olika dedikerade enheter för mätning av latens. En av de 
mest intressanta enheterna kommer från företaget Leobodnar. De har utvecklat en liten 
mätdosa som placeras precis framför bildskärmen, efter en knapptryckning startas en 
bildsekvens med svarta och vita övergångar. Mätresultatet visas sedan direkt på 
bildskärmen som testats (se figur 3.9). Mätdosan har en inbyggd fotosensor som drivs 
med två stycken AA-batterier och en HDMI/DVI utgång som kopplas direkt till 
bildskärmen. När mätdosan placeras i en vit mätruta på bildskärmen och knappen på 
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mätdosan trycks in skickas en signal till HDMI/DVI ingången på bildskärmen.  
Mätdosan mäter då tiden det tar för signalen att ändra ett område på bildskärmen från 
svart till vit och resultatet visas direkt på bildskärmen i mätområdet millisekunder. 
Mätdosan är fabrikslåst till antingen 720p (1280x720) eller 1080p (1920x1080).[164] 
Nackdelen med denna kompletta lösning är att den har en svart till vit övergång, låst 
upplösning samt att det inte går att separera responstiden från mätvärdet. Fördelarna 
däremot är dess smidighet och att mätvärdet visas direkt på bildskärmen. 
 

 
Figur 3.8: SMTT-programmet används för att få fram LCD-bildskärmens latens. Bilden 
används med tillstånd av Thomas Thiemann.[165] 
 

 
Figur 3.9: “Input Lag Tester” från Leo Bodnar.[166] 
 
I figur 3.10 Nedan visas en jämförelse mellan olika mätmetoder och mätprogram av TFT 
Central.  
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Figur 3.10: Jämförelse mellan olika mätmetoder för latens. Enligt staplarna är 
mätresultaten i närheten av oscilloskopsmetoden i noggrannhet.[167] 
 
Slutsats 
Det är ovanligt att bildskärmstillverkare specificerar latensen och därför finns det ingen 
branschstandard för hur en sådan mätning ska utföras. Testföretag och privatpersoner 
använder vanligtvis en enklare fotometod eller den mer avancerade metoden ”SMTT” där 
den senare ger ett värde med en noggrannhet relativt nära den som kan fås med ett 
oscilloskop (enligt TFT Central), men till en avsevärt mindre kostnad (se avsnitt 2.7.1). 
”SMTT”- och den enklare fotometoden är båda krävande eftersom att en CRT-bildskärm 
behövs och ett 50-tal kort ska tas för utvärdering. En annan nackdel med ”SMTT”-metoden 
och även “Input Lag Testern” är att responstiden inte går att separera från den totala 
latensen. Detta är nödvändigt om latensen för olika bildskärmar ska jämföras. Mätning 
med oscilloskop och fotodiod är den metod som ger störst noggrannhet samt ger 
möjligheten att urskilja responstiden, men kräver en mycket dyr utrustning. En dedikerad 
enhet för latensmätning är det smidigaste sättet att mäta på men det kan vara svårt att 
avgöra enhetens mätnoggrannhet.  
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4. Utförande 
I detta avsnitt undersöks två fotodioder samt utvecklas en mätkrets för att mäta responstid. 
Mätkretsen används sedan för ett antal testmätningar för responstid. I avsnittet utförs även 
ett par testmätningar av latensen med SMTT-metoden och en dedikerad mätenhet (se 
avsnitt 2.7.1).  

4.1 Första testet med fotodiod 

Enligt förstudien (se avsnitt 3.1) är en fotodiod komponenten som lämpar sig bäst för 
mätningar av responstiden för bildskärmar. Valet av vilken typ av fotodiod som ska 
användas kan göras mellan den ”vanliga” eller med ”lavineffekt”. Fotodioden med 
”lavineffekt” är på pappret bättre lämpad för responstidsmätningar men kräver en hög 
backspänning vilket kan orsaka att mätkretsen blir mer svårhanterad. Eftersom datablad 
inte alltid ger all den information som krävs för att utvärdera om en komponent passar den 
tilltänkta applikationen beställdes två stycken fotodioder för att utföra några inledande 
tester. Fotodioderna är av vardera typen, ”lavineffekt” och ”vanlig”, som visade sig vara 
lämpliga enligt förstudien (se avsnitt 3.1.5). Syftet med testerna är att finna förståelse för 
hur fotodioderna reagerar på omgivningen, hur stort utslag de ger när bildskärmen är svart, 
hur tydliga övergångarna är samt inom vilket spännings-/strömintervall de arbetar inom. 
  
”Vanlig” fotodiod 
Den ”vanliga” fotodioden som beställdes är tillverkad av Hamamatsu och bär namnet 
s1337-66BR.[168] Fotodioden kopplades direkt till ett oscilloskop utan några andra 
komponenter i en miljö där störningar inte hade åtgärdats. I figur 4.1 nedan går det att se 
en periodisk kurva med en frekvens på 100 Hz, detta är störningar från lysrören i lokalen 
(likriktad 50 Hz sinus ger 100 Hz). När fotodioden placerades framför en bildskärm så 
ändras utslaget beroende på bildskärmens belysning mer än tillräckligt för att kunna göra 
avläsningar med oscilloskopet. Det är dock mycket svårt att få några precisa mätvärden 
med alla störningar runt omkring vilket bekräftar behovet av ett mörkerrum (se avsnitt 
3.1.6). En mätning av en gråskaleövergång testades i ett rum med ljuset släckt (övriga 
störkällor ej åtgärdade) vilket gav resultatet som kan ses i figur 4.2. Övergången är tydlig 
men det finns en hel del flimmer i signalen som bland annat orsakas av de kvarvarande 
störningarna i lokalen. Utslaget i det släckta rummet understeg aldrig 200 mV när 
bildskärmen var svart vilket (enligt detta test) innebär att även svaga ljusnivåer går att mäta 
med denna fotodiod.      
   

   
 Figur 4.1: Test av fotodiod i en 
miljö med störningar.[169] 

Figur 4.2: Gråskaleövergång (vitt till 
svart) registrerad med fotodioden.[170] 
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Det är viktigt att veta hur fotodioden fungerar i extremlägena d.v.s. vid ingen respektive 
full belysning. I tabell 4.1 visas utslaget som registrerades med ett oscilloskop. Vid 
mätningen användes en lastresistans på 1 MΩ samt rådde mörkerrumsförhållanden enligt 
avsnitt 3.2. Testet utfördes för att få ett mätvärde på var spänningen blir konstant över 
lasten trots ökad exponering för ljus (se avsnitt 2.5.2). 

 
Tabell 4.1: Aktivt område 
Min utslag Max utslag  

+0 mV 506 mV 

 
Det är viktigt att tänka på att inte fotodioden bottnar när bildskärmen har fullbelysning. 
Bottnar fotodioden kommer stig- och falltiderna till och från vitt uppfattas som betydligt 
mindre än vad de faktiskt är. 
 
Fotodiodens stig- och falltid testades när den var ”backspänd” samt kopplad som 
strömkälla (se avsnitt 2.5.2). I testet användes en blinkande LED-lampa som ljuskälla, en 
lastresistans på 1 kΩ samt registrerades utslaget med ett oscilloskop. Resultatet kan ses i 
tabell 4.2 nedan. 

 
Tabell 4.2: Stig-/falltider 

 Backspänd Strömkälla 
Stigtid 14,2 𝜇s 32,3  𝜇s  
Falltid 13,5 𝜇s 31,9 𝜇s 

 
Stig-/falltiderna ökade således när fotodioden var kopplad som strömkälla men uppvisade 
även en betydligt mindre brusnivå. 
 
Fotodioden testades även med en vanlig fjärrkontroll för att se vilket utslag IR-A strålning 
ger (se avsnitt 2.4). I figur 4.3 nedan visas det datapaket som fjärrkontrollen skickade vid 
testet. Signalen är tillräckligt stor för att kunna störa en responstidsmätning. 
 

 
Figur 4.3: Datapaket skickat från en IR-fjärrkontroll, 100 mv/ruta.[171] 
 
Fotodiod med ”lavineffekt” 
Det primära valet av ljuskänslig mätkomponent var fotodioden med ”lavineffekt” (se 
avsnitt 3.1.5). Den beställda komponenten visade sig kräva så mycket som +130 V innan 
någon reaktion med ljus inträffade, enligt databladet skulle det räcka med +60 V. Den höga 
spänningen försvårar konstruktionen av mätkretsen och därför lades fotodioden åt sidan i 
arbetet i förmån för den ”vanliga” fotodioden.  
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4.2 Mätkrets 

Mätsignalen som genereras av den vanliga fotodioden (Hamamatsu s1337) ger ett utslag 
mellan ca +0-500 mV med en lastresistans på 1 MΩ. För att göra det lättare för en operatör 
att mäta signalen samt för att trycka undan brus konstruerades en förstärkare med en 
förstärkning på ca 1000 gånger (33^2 gånger, se figur 4.4). Förstärkaren är baserad på två 
icke-inverterande operationsförstärkare med enkelmatning (LM358AN, 2x OP).[172] IC-
kretsens (LM358AN) utgångar klarar av att gå ner till 0 V samt upp till 𝑉!! − 1,5  𝑉. 
Förstärkaren kan matas med en spänning mellan ca 3-36 V vilket ger möjligheten att 
använda olika former av spänningskällor för att driva enheten, t.ex. går det att använda ett 
vanligt 9 V batteri. Fotodioden kopplades in som strömkälla på grund av den lägre 
brusnivån vid denna typ av koppling (se avsnitt 2.5.2).   
 

 
Figur 4.4: Två kaskadkopplade icke-inverterande operationsförstärkare som används 
tillsammans med fotodioden ”D1”.[173] 
 
Förstärkaren kommer att påverka stig- och falltiden som ska detekteras med oscilloskopet 
(se avsnitt 2.6).  Vid ”unity gain” (1 gångs förstärkning) har förstärkaren en bandbredd på 
ca 1,1 MHz. Förstärkningen minskar med 20 dB/dek vilket ger en bandbredd på ca 30 kHz 
vid 33 gångers förstärkning (enligt databladet).[172]  
 
Enligt ekvation (2.2). fås stig-/falltiden: 
 

𝑡!"#$/!"##,!"!#$%   ≅   
0,35

𝐵!"!#$%
≈

0,35
30 ∗ 10!

= 3,5 ∗ 10!! = 11,7  µμ𝑠 

 
Förstärkarens påverkan av stig- och falltid är försumbar vid vanliga responstidsmätningar 
där resultatet redovisas med en decimal i mätområdet millisekunder. Förstärkaren är den 
svagaste länken i mätkedjan efter fotodioden (s1337) som har en stig-/falltid runt 32 µs. 
Oscilloskop och probe har vanligen en stig-/falltid på ns-nivå vilket kan försummas. 
Förstärkningen bestäms med motstånden 𝑅!, 𝑅!, 𝑅! och 𝑅! genom en återkopplingsfaktor 
β till den icke-inverterande ingången. I ekvation (4.1) visas sambandet mellan 
återkopplingsfaktorn β och den resulterande förstärkningen 𝐴!,!"#$%& för ett av stegen. 
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𝐴!,!"#$ är förstärkarens råförstärkning utan återkoppling vilket i fallet för kretsen 
”LM358” är över 100 000 gånger (enligt datablad).[174] 
 

𝐴!,!" =   
!!,!"

!!!!,!"∗!
= !

!! !
!!,!"

, om 𝐴!,!" är stor → 𝐴!,!" ≈
!
!
 

 
Återkopplingsfaktorn β ges av ekvation (4.2): 
 

β = !!
!!!!!

 
 

Ekvation (4.1) insatt i ekvation (4.2) ger: 
 

𝐴!,!" ≈
𝑅! + 𝑅!
𝑅!

 

 
Motstånden valdes till 𝑅! = 33  𝑘Ω och 𝑅! = 1  𝑘Ω vilket ger en teoretisk förstärkning på: 
 

𝐴!,!" ≈
33 ∗ 10! + 1 ∗ 10!

1 ∗ 10! = 34  𝑔𝑔𝑟 ≜ 30,6  𝑑𝐵 
 
Motståndet 𝑅! sattes till 1 kΩ eftersom att strömmen från fotodioden är liten (µA), ett 
mindre motstånd ger ett mindre spänningsfall. Ett litet motstånd ger ett mindre utslag och 
därför blir brus mer framhävande. Motståndet får dock inte vara för stort eftersom att 
risken finns att fotodioden lämnar det linjära området när spänningsfallet blir för högt. 
Motståndet 𝑅! sattes till 1 kΩ och motståndet 𝑅! sattes till 6,3 kΩ 
 
I figur 4.5 nedan visas den första preliminära mätkretsen i arbetet. Kopplingen följer 
kopplingsschemat i figur 4.4. Mätkretsen sitter på en kopplingsplatta som delvis består av 
vit plast vilket inte är optimalt eftersom att ytan kommer att reflektera en viss mängd ljus. I 
kretsen har även ett lågpassfilter kopplats in mellan lasten ”RL” och ingången till 
förstärkaren. Filtret har en brytpunkt på ca 11 kHz vilket ger en stig-/falltid på ca 31 µμ𝑠. 
 

 
Figur 4.5: Preliminär mätkrets.[175]   

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 
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(4.4) 

Test av mätområde och förstärkning 
Mätkretsen testades vid ingen samt full belysning vid mörkerrumsförhållande för att se 
vilket utslag kretsen ger, resultatet kan ses i tabell 4.3 nedan: 

 
Tabell 4.3: Aktivt område 

Min utslag Max utslag 

+0 V 7,86 V 

 
För att bestämma den resulterande förstärkningen matades förstärkaren med en sinussignal 
från en signalgenerator. Insignalen och den resulterande utsignalen kan ses i figur 4.6.  
 

  
Figur 4.6: Insignal och utsignal.[177] 
 
Figuren visar en insignal med topp-topp värdet 5,94 mV. Den förstärkta signalen gav en 
topp-topp spänning på 5,81 V vilket är den större av kurvorna i figuren. Den uppmätta 
förstärkningen fås av ekvation (4.4): 

 

𝐴!,!" =
𝑈!"
𝑈!"

 

Vilket ger: 
 

𝐴!,!" =
5,81  𝑉
5,94  𝑚𝑉 ≈ 978  𝑔𝑔𝑟 ≜ 59,8  𝑑𝐵 

 
Den resulterande förstärkningen är relativt nära den beräknade på 34! = 1156 ggr.  
 
Test av bandbredd, stig-/falltid 
Mätkretsens bandbredd är viktig eftersom att bandbredden direkt påverkar stig-
/falltiderna. Den verkliga bandbredden mättes därför med oscilloskop och 
signalgenerator. Insignalen sattes till sinus, 5,9 mVtopp-topp, 1 kHz vilket gav 5,75 V på 
förstärkarens utgång. Frekvensen ökades sedan tills utspänningen sjunkit med en faktor 
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(4.5) 

!
!
  ≜ -3 dB (definitionen av bandbredd).[176] Observera att lågpassfiltret användes vid 

testet. Ekvation (4.5) nedan ger spänningen vid brytpunkten:  
 

𝑈!",!!!" =
𝑈!",!"##$"%&

2
 

 
Ekvation (4.5) ger då: 

𝑈!",!!!" =
5,75
2
≈ 4,07  

 
Den avlästa frekvensen med oscilloskopet gav en frekvens på 11,0 kHz vid brytpunkten.  
 
Enligt ekvation (2.2) Fås stig- och falltiden: 
 

𝑡!"#$/!"##,!"!#$% ≅
0,35

11,0 ∗ 10! ≈ 31,8  µμ𝑠  

 
Responstidsmätningar anges vanligtvis med en decimal i mätområdet millisekunder (se 
avsnitt 2.1.1), 31,8 µs är tillräckligt lågt för att ignoreras vid denna noggrannhet. 
 
Brus 
Förstärkaren trycker undan en del av bruset som kommer från fotodioden. I figur 4.7 nedan 
visas utsignalen från testet av förstärkningen. Vid en jämförelse med figur 4.6 är det tydligt 
att bruset blir mindre framträdande efter förstärkningen. 
 

 
Figur 4.7: Signal efter förstärkning.[178] 
 
Med värdena från testet ovan samt fotodiodens medel stig-/falltid från avsnitt 4.1 fås den 
totala stigtiden med ekvation (2.3): 
 

𝑡!"#$/!"##,!"! = 𝑡!"#"$%"$&! + 𝑡!"#! + 𝑡!"#$%! + 𝑡!"#! ≈ 𝑡!"#"$%"$&! + 𝑡!"#!

= (32,1 ∗ 10!!)! + (31,8 ∗ 10!!)! ≈ 45,2  𝜇𝑠 
 
Test av linjäritet 
Ett test utfördes där mätkretsens linjäritet testades med en LUX-meter. Vid testet sattes 
fotodioden i mitten av en bildskärm som växlade mellan 9 olika heltäckande gråskalor 
vilket ger 9 olika ljusnivåer. LUX-metern placerades nära bildskärmen bredvid fotodioden. 
I figur 4.8 nedan visas mätresultatet från testet i en graf. Observera att eftersom fotodioden 



 

58 
Markus Mikkelsen & Gustav Svanfors 

 

(4.6) 

och LUX-metern placerades på olika avstånd samt på olika delar av bildskärmen 
representerar inte utslaget från LUX-metern det ljus fotodioden exponeras för. I testet är 
det skillnaden mellan ljusförändringen registrerad av LUX-metern och skillnaden i 
utspänning från mätkretsen som är av intresse. Det har i detta test således ingen betydelse 
exakt vilket utslag mätkretsen ger vid en viss belysning. När bildskärmen var svart gav 
LUX-metern 0,7 LUX och mätkretsen ca 0,9 V. Med en jämförelselinje bestämd med 
värdena 3,542 V vid 55,8 LUX och 6,032 V vid 101,2 LUX fås följande samband mellan 
belysning och mätutslag i ekvation (4.6) nedan: 
 

𝑈!"#$%& ≈ 0,525+ 0,0548 ∗ (𝑙𝑥 − 0,7) 
 

Den största avvikelsen i linjäriteten fås vid 0,7 LUX där utslaget enligt ekvation (4.6) ska 
vara  
 

𝑈!"#$%& ≈ 0,525+ 0,0514 ∗ 29,7− 0,7 = 0,525  𝑉 
 

Den registrerade utslaget från mätkretsen vid 0,7 LUX var 0,904 V. Detta innebär att det 
maximala linjäritetsfelet mellan 0,7 - 123,8 LUX är 0,904− 0,525 = 0,379  𝑉 eller 5,2 % 
av fullt utslag (7,23 V). Detta linjäritetsfel vid 0,7 LUX påverkar mätningen minimalt 
eftersom att kurvan snabbt hamnar i det mer linjära området. Ignoreras den första 
mätpunkten är det maximala linjäritetsfelet 1,133− 0,919 = 0,214  𝑉 eller 3,0 % av fullt 
utslag.  
 

 
Figur 4.8: Test av mätkretsens linjäritet. 
 
Slutsats, ISO standardens krav (se avsnitt 3.1.2) 
Förstärkarkopplingen uppfyller ISO standardens krav för stig- och falltider, d.v.s. med en 
stig- och falltid under en tiondel av den för den snabbaste övergången som ska mätas 
(normalt större än 0,5 ms). Linjäriteten uppfyller däremot inte ISO standardens krav på ±5 
% men felet är minimalt och kommer att vara mer än tillräckligt för företaget LVI:s 
mätningar. Mätkretsen trycker undan en stor del av bruset men inte tillräckligt för att klara 
av standardens krav men även här kommer mätfelet bli litet. Kravet på samplingshastighet 
möts dock med stor marginal då mätkretsen används med ett oscilloskop vid mätningarna.   
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4.3 Testmätningar för responstid 

Responstidsmätningar utfördes på ett antal bildskärmar med olika egenskaper och ålder. 
Syftet med dessa testmätningar är att undersöka följande: 
 
• Hur bra mätkretsen fungerar (se avsnitt 4.2). 

• Vilka inställningar oscilloskopet ska ha för effektivast mätningar 

• Hur störningar påverkar mätningen (se avsnitt 3.1.6) 

• Betydelsen av mätrutans storlek (se avsnitt 3.1.1) 

• Bildskärmars förmåga av växla mellan olika gråskaleövergångar (se avsnitt 2.1) 

• RTC-teknikens påverkan av responstiden (se avsnitt 2.2)  

• Hur pulsbreddsmodulerad bakbelysning och systematisk nedsläckning påverkar 

mätningen (se avsnitt 3.1.3 respektive avsnitt 3.1.4) 

• Hur bra uppmätta värden stämmer överens med de som anges av tillverkarna 

• Hur lång tid en mätning tar 

 
Mätmetod 
Mätningarna utfördes med fotodiod, förstärkarsteg (se avsnitt 4.2) samt oscilloskop 
(Agilent 54621A). Ett blockdiagram för mätmetoden kan ses i figur 4.9 nedan. Denna typ 
av mätmetod är noggrann men långsam (se avsnitt 3.1.2). Utöver responstiderna ger även 
metoden information om hur bildskärmen utför övergångarna (genom avläsning i 
oscilloskopet). Bland annat går det att detektera om bildskärmen använder sig av RTC-
teknologi eller någon annan teknik för att förbättra bildskärmens egenskaper vilket kan 
vara av intresse eftersom att dessa tekniker kan ha oönskade bieffekter (se avsnitt 2.2). 
Mätmetoden lämpar sig därför väl för utvärdering av responstidsmätningar. 
 

 
Figur 4.9: Blockdiagram som visar mätmetoden som användes vid testmätningarna.[179]   
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Mätsekvens 
Gråskalorna skapades med programmet Paint med respektive bildskärms ”native”-
upplösning och visades sedan i helskärmsläge på bildskärmarna med programmet 
Förhandsvisning (Microsoft Windows 7). Gråskalorna delades upp i mappar, en mapp för 
varje övergång (totalt 10 mappar). Ett bildspel startades för en mapp i taget, 
gråskaleövergången utfördes således automatiskt och fokus kunde läggas på oscilloskopet. 
Varje gråskaleövergång mättes 5 gånger vilket ger 100 mätningar totalt (se avsnitt 3.1). 
Vid den första mätningen användes en heltäckande mätruta, övriga mätningar utfördes med 
en mätruta enligt avsnitt 3.1. Detta för att kunna se vilken påverkan mätrutans storlek har 
på en responstidsmätning. 
 
Oscilloskop 
Stig-/falltiderna och översvängen mättes med automatiska funktioner i ett oscilloskop. 
Oscilloskopet ställdes in för att trigga på positiv respektive negativ flank, vid varje ny 
flank ritas kurvan om och beräkningar utförs. Oscilloskopet mäter stig- och falltiderna 
mellan 10-90 % av slutvärdena samt mäter översvängen i procent över slutvärdet (enligt 
avsnitt 3.1). I figur 4.10 nedan visas ett exempel på en mätning av en gråskaleövergång 
från en mörk till en ljus mellanliggande gråskala, där bildskärmen använder RTC-teknologi 
vilket ger översvängen på 35,6 %. I exempelbilden har stigtiden beräknats till 3,7 ms. 
 

 
Figur 4.10: Exempelbild på en responstidsmätning. De inringade områdena är 
beräkningsfunktionerna ”Rise” (stigtid), ”Fall” (falltid) och ”Over” (översväng).[180] 
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Figur 4.12: Snett bakifrån.[182] 

Placering av mätutrustning 
Fotodioden som var monterad på en kopplingsplatta tillsammans med förstärkarsteget 
placerades ca 15 cm från bildskärmens mitt vid den första mätningen med en heltäckande 
mätruta (se figur 4.11 och figur 4.12). Fotodioden hade inget skyddande hölje vilket 
innebar att hela skärmytan påverkade dess fotokänsliga yta. För mätningarna med den 
mindre mätrutan placerades fotodioden på ett avstånd på 6 cm eftersom att den färdiga 
mätutrustningen kommer att använda en kon med den längden. Dessutom måste fotodioden 
placeras närmre bildskärmen när den mindre mätrutan används för att utslaget ska bli 
tillräckligt. 
 

       
Figur 4.11: Heltäckande mätruta.[181]  
 
Mätförhållanden 
Vid mätningarna rådde mörkrumsförhållanden enligt avsnitt 3.1.6, d.v.s. samtliga fönster 
in till rummet täcktes för med gardiner, all belysning släcktes och elektronik som 
misstänktes använda IR-kommunikation avlägsnades. Vid mätningarna var temperaturen i 
rummet mellan 20-22 °C. 
 
Redovisning av mätdata 
Mätvärdena skrevs ned i tabeller och behandlades sedan med programmet ”Excel”. 
Resultaten redovisades enligt avsnitt 3.1.8 d.v.s. med tabeller och 3D-grafer. I avsnittet 
visas resultaten för 4 olika mätningar av responstider med den beskrivna metoden. 
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Figur 4.13: LG Flatron 
L1710S.[184] 

4.3.1 Äldre bildskärm (2005) 

Den första responstidsmätningen utfördes på en äldre 
bildskärm (LG L1710S, se figur 4.13), dels för att 
utvärdera mätmetoden men även för att få referensvärden 
från en äldre bildskärm. Resultatet kan sedan jämföras 
med nya bildskärmar med ny teknik. Datorn kopplades 
till bildskärmen med en VGA-kabel då bildskärmen inte 
stödjer en digital ingång (se avsnitt 3.1.7). Tillverkaren 
har angivit i databladet att responstiden är 16 ms enligt 
svart-vit-svart -metoden.[183] Bildskärmen testades först 
med en heltäckande mätruta samt därefter med en liten 
mätruta (enligt ISO 9241-305, se avsnitt 3.1.1). 
Bildskärmen har upplösningen 1280x1024 samt en 
bilduppdateringsfrekvens på 75 Hz.    

4.3.1.1 Heltäckande mätruta 
Vid mätningen upptäcktes två större avvikelser som kan ses i figur 4.14 och figur 4.15 
nedan. 

 

      
Figur 4.14: Mätruta i två steg.[185]     
 
I figur 4.14 till vänster går det att se att gråskaleövergången sker i två steg vilket ger ett 
”hack” mitt i kurvan. Vid avläsning i oscilloskopet går det att se att tiden är ca 16,7 ms 
mellan början på övergången och ”hacket” d.v.s. en bilduppdatering. ”Hacket” uppkommer 
eftersom att bildskärmen behöver två bilduppdateringar för att rendera hela mätrutan (i 
testet användes en heltäckande mätruta, se avsnitt 3.1.1). Bildskärmen hade bara denna 
avvikelse vid de gråskaleövergångarna med högst responstid och förekom ungefär vid var 
femte mätning av dessa övergångar. Mätningar som påverkades av avvikelsen kasserades 
enligt ISO standardens 9241-305 förslag (se avsnitt 3.1.1). Figur 4.15 till höger visar den 
andra avvikelsen för bildskärmen. Vid upprepade tillfällen uppkom en liten försväng innan 
övergången utförs. Försvängen skulle kunna bero på brister i kontrollenheten som 
kontrollerar styrspänningen men kan ha andra orsaker. Det är dock svårt att avgöra exakt 
vad som orsakar försvängen utan djupare kunskaper om den testade bildskärmen.  

Figur 4.15: Begränsad styrning.[186] 
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Försvängen varar mindre än 16,7 ms och bör därför inte orsakas av den heltäckande 
mätrutan. Mätningar med översvängen kasserades för att inte påverka mätresultatet.  
Totalt kasserades ungefär var 5:e mätning på grund av dessa avvikelser. I tabell 4.4 visas 
mätdatat från 100 mätningar utan några registrerade avvikelser. Det sammanställda 
resultatet i tabell 4.5 kan ses som bildskärmens ”normala” responstid. En 
bildskärmstillverkare hade (förmodligen) redovisat mätdatat på samma sätt för att få ett 
mer fördelaktigt resultat. Notera i tabell 4.4 att mätvärdena kan variera flera millisekunder 
från gång till gång, med stor sannolikhet på grund av kontrollenhetens brister.  
 

Tabell 4.4: Mätdata (ms). 
  1 2 3 4 5 Medel 
0-63          20,4              25,8              19,2              19,4              18,4            20,6     
63-0             5,4                 6,6                 6,4                 6,8                 6,8              6,4     
0-127          20,8              29,4              19,0              23,2              27,8            24,0     
127-0             8,2                 7,8                 8,0                 8,0                 7,8              8,0     
0-191          20,4              20,4              20,4              19,8              19,8            20,2     
191-0          16,8              16,0              12,8              11,0              10,8            13,5     
0-255          15,6              15,4              15,4              15,6              15,8            15,6     
255-0          17,8              16,4              17,6              18,4              18,0            17,6     
63-127          18,5              19,0              19,0              18,5              18,9            18,8     
127-63          17,6              17,4              17,8              17,3              17,5            17,5     
63-191          20,3              19,7              20,5              20,7              19,8            20,2     
191-63          20,5              22,0              21,4              21,1              21,7            21,3     
63-255          16,2              16,4              16,6              16,4              16,6            16,4     
255-63          23,4              23,4              23,6              23,3              23,3            23,4     
127-191          27,6              26,3              29,7              25,6              27,0            27,2     
191-127          24,6              19,8              20,6              21,6              20,4            21,4     
127-255          17,0              16,6              22,8              16,7              17,3            18,1     
255-127          32,0              32,7              32,2              32,2              34,6            32,7     
191-255          21,2              20,0              20,4              20,6              20,6            20,6     
255-191          32,2              31,2              31,6              32,2              34,2            32,3     

 
Tabell 4.5: Sammanställning (ms). 

Medel G2G        19,8     
Högsta G2G        32,7     
Lägsta G2G          6,4     
Medel stigtid        20,2     
Medel falltid         19,4     
Medel svart-vit-svart (0-255-0) 33,2 
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Bildskärmen är snabb på att växla till extremläget svart från en närliggande gråskala (se 
tabell 4.6 och figur 4.16). Detta är väntat på en äldre bildskärm eftersom att avståndet då är 
kort mellan gråskalorna samt att minimal styrspänning används vid övergången (se avsnitt 
2.1.1). Snabbast är bildskärmen vid övergången från 25 % grå (63) till svart vilket tar 6,4 
ms. Något oväntat är att bildskärmen är relativt långsam på att växla till extremläget vit 
eftersom att övergångarna till vit borde ge korta övergångstider likt övergångarna till svart. 
Förmodligen ger bildskärmen endast en liten överspänning vid övergångar till vitt vilket 
gör att övergångstiden inte minskar särskilt mycket. Bildskärmen är långsammast vid 
övergångarna 255-127 (32,7 ms) och 255-191 (32,3 ms), tidsmässigt motsvarar båda två 
hela bilduppdateringar. 
 

Tabell 4.6 Medelvärdesbehandlat mätresultat (ms). 
Slutvärde 

St
ar

tv
är

de
   0 63 127 191 255 

0            20,6              24,0              20,2              15,6     
63             6,4                18,8              20,2              16,4     

127             8,0              17,5                27,2              18,1     
191          13,5              21,3              21,4                20,6     
255          17,6              23,4              32,7              32,3       

 0 
 

15 
 

30 
 
 

Figur 4.16: Stapeldiagram, medelvärdesbehandlat mätresultat.  
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4.3.1.2 Liten mätruta 
Mätrutans storlek (höjd) bestämdes enligt ekvation (3.4), se avsnitt 3.1.1: 
 

𝑁!!!"#$%,!" < 0,1 ∗ 𝑡!"#$%&#" ∗ 𝑓!"#$%& ∗ 𝑁!!!"#$%,! = 0,1 ∗ 16 ∗ 10!! ∗ 75 ∗ 1024
= 122,88 ≈ 123 

 
Den horisontella storleken ignorerades eftersom att dess påverkan av responstidmätningen 
är försumbar (se avsnitt 3.1.1), mätrutan fick därför ett avlångt utseende. Figur 4.17 nedan 
visar gråskaleövergångarna som användes vid mätningen 
 

 
Figur 4.17: Gråskalor för mätning på LG Flatron L1710S.[187] 
 
Den mindre mätrutan gav en mätning utan tecken på bildskärmens problem som var 
synliga vid mätningen med den heltäckande mätrutan (se avsnitt 4.3.1.1) därför behövdes 
endast två mätvärden kasseras och göras om. De 100 accepterade mätvärdena visas i tabell 
4.7 och det medelvärdesbehandlade resultatet visas i tabell 4.8, tabell 4.9 samt i figur 4.18. 
Vid en jämförelse mellan tabell 4.5 i avsnitt 4.3.1.1 och tabell 4.8 nedan går det att se att 
den resulterande responstiden enligt ”grey-to-grey”-metoden sjunker från 19,8 till 16,2 ms 
vilket är en skillnad på 3,6 ms. Storleken på mätrutan påverkar således 
responstidsmätningen i detta fall med 3,6 ms. Vid en mer noggrann jämförelse mellan 
”medelvärdesbehandlat mätresultat”-tabellerna (tabell 4.6 och tabell 4.9) går det att se att 
samtliga övergångar får lägre övergångstider med undantag för övergången från 255 till 
191 där responstiden ökade med 8 ms.  
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Tabell 4.7: Mätdata (ms). 
  1 2 3 4 5 Medel 
0-63      15,8          15,6          15,4          15,8          15,8        15,7     
63-0        3,9            3,9            3,9            3,9            3,8          3,9     
0-127      17,4          17,3          17,5          17,4          17,5        17,4     
127-0        4,9            5,0            4,9            5,1            5,0          5,0     
0-191      17,9          18,0          17,8          18,1          17,7        17,9     
191-0        7,3            7,7            7,7            7,6            7,5          7,6     
0-255      11,2          11,0          11,7          11,4          11,3        11,3     
255-0      11,5          11,5          11,4          11,6          11,5        11,5     
63-127      16,2          16,4          16,4          15,9          15,4        16,1     
127-63      15,0          14,8          14,9          14,8          14,8        14,9     
63-191      18,8          18,7          19,1          19,2          19,2        19,0     
191-63      17,7          17,4          17,8          17,4          17,5        17,6     
63-255      11,8          11,9          11,7          11,4          11,8        11,7     
255-63      21,5          21,7          21,3          21,5          21,6        21,5     
127-191      17,8          17,6          17,8          18,2          18,4        18,0     
191-127      20,0          20,6          21,1          19,9          20,4        20,4     
127-255      12,3          12,1          11,9          12,1          12,1        12,1     
255-127      29,7          30,1          28,9          28,8          29,4        29,4     
191-255      12,8          13,2          12,7          12,9          12,2        12,8     
255-191      39,7          41,2          39,9          39,9          40,9        40,3     

 
Tabell 4.8: Sammanställning (ms). 

Medel G2G         16,2     
Högsta G2G        40,3     
Lägsta G2G            3,9     
Medel stigtid    15,2     
Medel falltid      17,2     
Medel svart-vit-svart (0-255-0) 22,8 

 
Tabell 4.9: Medelvärdesbehandlat mätresultat (ms). 

   
 S
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Slutvärde 
  0 63 127 191 255 

0      15,7            17,4        17,9        11,3     
63      3,9              16,1        19,0        11,7     

127      5,0        14,9          18,0        12,1     
191      7,6        17,6            20,4          12,8     
255    11,5        21,5            29,4        40,3       
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Figur 4.18: Stapeldiagram, medelvärdesbehandlat mätresultat. 

4.3.2 Aktuell bildskärm (2013) 

Den andra bildskärmen som testades var en HP med 
modellbeteckningen ZR2440W (se figur 4.19). 
Bildskärmen kom 2011 och säljs fortfarande i butik 
(vår 2013). ZR2440W ska enligt tillverkarens 
specifikationer ha en responstid på 6 ms enligt ”grey-
to-grey”-metoden.[188] Bildskärmen valdes för testet 
eftersom att den använder RTC-tekniken för att 
förbättra responstiden (se avsnitt 2.2). RTC:n går att 
stänga av och därför utfördes två mätningar d.v.s. med 
och utan RTC. När RTC:n var aktiverad mättes även 
översvängen. Bildskärmen kopplades till datorn med 
en HDMI-sladd vilket är en digital kontakt (enligt 
avsnitt 3.1.7). Bildskärmen har upplösningen 
1920x1200 samt en uppdateringsfrekvens på 60 Hz. 
 
Mätrutans storlek (höjd) bestämdes enligt ekvation (3.4), se avsnitt 3.1.1: 
 
𝑁!!!"#$%,!" < 0,1 ∗ 𝑡!"#$%&#" ∗ 𝑓!"#$%& ∗ 𝑁!!!"#$%,! = 0,1 ∗ 6 ∗ 10!! ∗ 60 ∗ 1200 = 43,2

≈ 43 
 
Mätrutans horisontella storlek ignorerades likt mätrutan för den äldre bildskärmen. På 
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grund av att HP ZR2440W har en specificerad responstid på 6 ms blir mätrutan mindre i 
förhållande till bakgrunden jämfört med mätrutan för den äldre bildskärmen.  
I figur 4.20 nedan visas gråskaleövergångarna som användes vid mätningen.  
 

Figur 4.20: Gråskalor för mätning på HP ZR2440W.[190] 

4.3.2.1 RTC inaktiverat 
Första mätningen utfördes med RTC inaktiverat. Övergångarna kunde mätas i ett svep utan 
att kassera några större mängder mätningar på grund av avvikelser (endast 4 fick göras 
om). Mätdatat kan ses i tabell 4.10 och sammanställs i tabell 4.11. 
 

Tabell 4.10: Mätdata (ms). 
  1 2 3 4 5 Medel 
0-63      14,6          13,8          14,4          14,6          14,4        14,4     
63-0        6,9            7,0            7,1            7,0            7,1          7,0     
0-127      13,6          13,9          14,2          14,4          13,6        13,9     
127-0      10,1          10,2          10,0          10,1          10,1        10,1     
0-191      11,4          11,0          11,5          11,6          11,4        11,4     
191-0      11,9          12,0          12,0          11,8          11,9        11,9     
0-255        4,8            4,7            4,7            4,7            4,7          4,7     
255-0      13,8          13,5          13,7          13,7          13,6        13,7     
63-127      12,9          12,2          12,5          12,3          12,5        12,5     
127-63      13,7          14,1          14,3          14,4          14,5        14,2     
63-191      11,1          11,2          10,9          10,8          11,0        11,0     
191-63      16,7          16,7          16,8          17,2          16,6        16,8     
63-255        4,6            4,6            4,6            4,6            4,6          4,6     
255-63      18,4          18,7          18,4          18,6          18,6        18,5     
127-191      10,0          10,5            9,8            9,7            9,0          9,8     
191-127      14,4          14,3          14,1          14,2          14,5        14,3     
127-255        4,5            4,6            4,6            4,7            4,6          4,6     
255-127      17,4          17,1          17,2          17,4          17,0        17,2     
191-255        4,2            4,1            4,2            4,4            4,2          4,2     
255-191      13,8          13,7          13,8          13,4          13,6        13,7     

 
Tabell 4.11: Sammanställning (ms). 

Medel G2G         11,4     
Högsta G2G        18,5     
Lägsta G2G            4,2     
Medel stigtid       9,1     
Medel falltid      13,7     
Medel svart-vit-svart (0-255-0) 18,4 
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Bildskärmen är som snabbast vid övergångar till ett extremläge (bortsätt från 255-0 samt 
191-0), se tabell 4.12 och figur 4.21. Över- och underspänningens inverkan är tydlig, 
framförallt gör överspänningen att övergångstiderna till vit blir betydligt lägre än för 
övriga övergångar. Bildskärmen är snabbare på att växla till vit än till svart vilket kan 
jämföras med den äldre bildskärmen som är tvärt om. Detta kan bero på att pixlarna är mer 
lättrörliga i den aktuella bildskärmen och behöver därför inte lika hög spänning innan de 
börjar röra på sig (se avsnitt 2.1). Överspänningen blir då mer framhävande samtidigt som 
underspänningens påverkan minskar (förutsatt att inte negativ spänning används). Tre 
övergångar har en övergångstid över 16,7 ms d.v.s. en hel bilduppdatering, det betyder att 
bildskärmen behöver två stycken bilduppdateringar innan kristallerna har hunnit ställa in 
sig. Den aktuella bildskärmen är i snitt snabbare än den äldre bildskärmen (11,4 ms 
respektive 16,2 ms), dock är den äldre snabbare vid vissa övergångar till svart. 
 

Tabell 4.12: Medelvärdesbehandlat mätresultat (ms). 

   
  S

ta
rt

vä
rd

e 

Slutvärde 
  0 63 127 191 255 
0        14,4          13,9          11,4            4,7     

63        7,0            12,5          11,0            4,6     
127      10,1          14,2              9,8            4,6     
191      11,9          16,8          14,3              4,2     
255      13,7          18,5          17,2          13,7       

 
 
 

Figur 4.21: Stapeldiagram, medelvärdesbehandlat mätresultat. 
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4.3.2.2 RTC aktiverat 
Med RTC:n aktiverad var bildskärmen stabilare än den äldre bildskärmen, mätvärdena 
skiljer sig endast marginellt från gång till gång. På grund av att bildskärmen gav ifrån sig 
en del störningar vid vissa övergångar (kortvariga spikar) fick 15 stycken mätvärden 
kasseras och göras om. Mätdatat kan ses i tabell 4.13 och det sammanställda resultatet i 
tabell 4.14 nedan. Vid en jämförelse mellan tabell 4.14 och tabell 4.11 i avsnitt 4.3.2.1 syns 
det att responstiden (”Medel G2G”) sjunker från 11,4 ms till 6,1 ms, en skillnad på 5,3 ms. 
Samtliga gråskaleövergångar utförs under 16,7 ms vilket innebär att bildskärmen kan skifta 
till en gråskala på en bilduppdatering (se tabell 4.15). Med RTC aktiverat är bildskärmen i 
flera fall snabbare på att skifta till en mellanliggande gråskala än vad den är på att växla till 
ett extremläge (se tabell 4.15 och figur 4.22). En av de snabbaste övergångarna sker mellan 
svart och 25 % grå (0-191) och tar 3,3 ms. Detta kan jämföras med samma övergång fast 
utan RTC då bildskärmen behövde 11,4 ms för att utföra övergången. Övergångar till 
mellanliggande gråskalor får avsevärt kortare övergångstider men övergångar till 
extremlägena blir i stort sätt opåverkade. Bildskärmens responstid enligt svart-vitt-svart -
metoden är 18,4 ms (se tabell 4.11 i avsnitt 4.3.2.1) utan RTC och 17,2 ms med RTC och 
är således i stort sätt opåverkad av RTC:n. Skillnaden på 1 ms skulle kunna förklaras av att 
RTC-tekniken verkar höja styrspänningen något. Detta eftersom att bildskärmen ger en 
mindre översväng med RTC aktiverat även vid övergångarna till svart och vit. 
 

Tabell 4.13: Mätdata (ms). 
  1 2 3 4 5 Medel 
0-63        4,0            4,0            4,1            4,0            4,1          4,0     
63-0        6,7            6,8            6,8            6,7            6,5          6,7     
0-127        3,7            3,7            3,7            3,7            3,7          3,7     
127-0        9,3            9,3            9,3            9,3            9,3          9,3     
0-191        3,4            3,3            3,3            3,4            3,3          3,3     
191-0      11,4          11,4          11,4          11,3          11,6        11,4     
0-255        4,0            4,1            4,1            4,1            4,1          4,1     
255-0      13,1          13,1          13,2          13,1          13,2        13,1     
63-127        7,4            7,4            7,6            7,6            7,6          7,5     
127-63        7,8            7,7            7,8            7,7            7,6          7,7     
63-191        4,3            4,3            4,3            4,3            4,2          4,3     
191-63        8,3            8,6            8,5            8,5            8,6          8,5     
63-255        3,6            3,6            3,6            3,6            3,6          3,6     
255-63        8,7            8,6            8,7            8,7            8,8          8,7     
127-191        4,0            4,0            3,9            4,1            3,9          4,0     
191-127        5,7            5,7            5,7            5,9            5,7          5,7     
127-255        3,8            3,6            3,7            3,6            3,7          3,7     
255-127        6,1            6,1            6,1            6,1            6,1          6,1     
191-255        3,3            3,3            3,3            3,3            3,2          3,3     
255-191        4,2            4,2            4,2            4,0            4,2          4,2     
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Tabell 4.14: Sammanställning (ms). 
Medel G2G      6,1     
Högsta G2G    13,1     
Lägsta G2G      3,3     
Medel stigtid      4,2     
Medel falltid      8,1     
Medel svart-vit-svart (0-255-0) 17,2 

 
Tabell 4.15: Medelvärdesbehandlat mätresultat (ms). 

  S
ta

rt
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Slutvärde 
  0 63 127 191 255 

0               4,0                 3,7                 3,3                 4,1     
63             6,7                   7,5                 4,3                 3,6     

127             9,3                 7,7                   4,0                 3,7     
191          11,4                 8,5                 5,7                   3,3     
255          13,1                 8,7                 6,1                 4,2       

  
  
 

Figur 4.22: Stapeldiagram, medelvärdesbehandlat mätresultat. 
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Översväng (”Overshoot”) 
 
RTC-tekniken orsakar vanligtvis en översväng som är beroende på hur aggressiv 
styrningen är. Aggressiv styrning ger en stor översväng (se avsnitt 2.2). Bildskärmen HP 
ZR2440W använder en relativt aggressiv RTC-teknik som ger en stor översväng. Vid 
mätningen av övergången mellan vitt och 75 % grå (191) var översvängen 140,0 % vilket 
gjorde att oscilloskopet fick problem med att automatiskt kunna detektera den och 
mätningen fick därför utföras manuellt. I tabell 4.16 nedan visas mätdatat från mätningen 
av översvängen där samtliga övergångar till ett extremläge endast ger en mindre översväng 
(med undantaget 191-255). I teorin ska ingen översväng existera eftersom att pixlarna inte 
kan vara mer/mindre än helt öppna/stängda (se avsnitt 2.1.1), men på grund av kristallernas 
begränsningar kan de tillfälligt leda mer/mindre ljus än vid det normala max/min läget 
precis efter övergången. RTC-tekniken för bildskärmen verkar dessutom öka den 
maximala styrspänningen vilket kan förklara avsaknaden av översväng när RTC är 
inaktiverat. Tabell 4.17 och figur 4.23 visar det medelvärdesbehandlade mätresultatet. 

 
Tabell 4.16: Mätdata (ms). 

  1 2 3 4 5 Medel 
0-63      62,2          63,3          62,2          63,3          62,2          62,6     
63-0        4,4            4,4            4,4            4,4            4,4            4,4     
0-127      35,6          35,6          35,6          34,6          35,2          35,3     
127-0        2,9            2,9            1,9            2,9            2,9            2,7     
0-191      18,6          19,3          18,6          19,3          19,3          19,0     
191-0        2,1            2,1            3,5            2,1            3,5            2,7     
0-255        2,2            2,2            2,2            2,2            2,2            2,2     
255-0        1,1            1,7            1,7            1,7            1,7            1,6     
63-127      22,0          22,9          22,0          22,0          22,0          22,2     
127-63      17,1          17,1          17,1          17,1          17,1          17,1     
63-191      16,7          16,7          16,7          16,7          16,7          16,7     
191-63      16,8          15,7          15,7          16,8          15,7          16,1     
63-255        3,0            3,0            3,0            3,0            3,0            3,0     
255-63      18,7          18,7          18,7          18,7          17,9          18,5     
127-191      29,8          29,8          29,8          28,2          29,8          29,5     
191-127      41,0          41,0          41,0          41,0          41,0          41,0     
127-255        4,7            4,7            5,3            4,7            4,0            4,7     
255-127      77,7          76,4          76,4          76,4          76,4          76,7     
191-255        7,2            7,2            6,5            9,4            9,4            7,9     
255-191    139,4        139,4        139,4        140,8        140,8        140,0     
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Tabell 4.17: Medelvärdesbehandlat mätresultat (%). 

   
 S

ta
rt

vä
rd

e 

Slutvärde 
  0 63 127 191 255 

0        62,6          35,3          19,0            2,2     
63        4,4            22,2          16,7            3,0     

127        2,7          17,1            29,5            4,7     
191        2,7          16,1          41,0              7,9     
255        1,6          18,5          76,7        140,0       

 
 
 
 

 
Figur 4.23: Stapeldiagram, medelvärdesbehandlat mätresultat.  

4.3.3 Bildskärm med pulsbreddsmodulerad bakbelysning 

Ett av de större problemen vid mätningar av responstid är att vissa bildskärmar använder 
pulsbreddsmodulerad styrning (PWM) av bakbelysningen där ljusstyrkan inte går att ställa 
in på max (se avsnitt 3.1.3). Denna typ av styrning ger inga tydliga mätpunkter och 
mätsignalen måste därför gå igenom signalbehandling innan några beräkningar kan 
genomföras. Bildskärmen som testades bär namnet P2210, är tillverkad av företaget Dell, 
släpptes 2009 samt har enligt tillverkaren en responstid på 5 ms med ”svart-vit-svart”-
metoden (se figur 4.24).[191] Bildskärmen använder sig av pulsbreddsmodulering för 
inställning av ljusstyrkan. Vid bildskärmens maximala ljusstyrka fås en pulsbreddskvot på 
100 % men för testets skull sattes ljusstyrkan till 75 %. Den pulsbreddsmodulerade 
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Figur 4.27: 255-0, 200 mv/5 ms /ruta.[195] 

bakbelysningen påverkar övergången kraftigt 
och slår ut oscilloskopets automatiska 
funktioner för att mäta mellan 10-90 %. Endast 
”svart-vit-svart”-metoden användes vid testet 
eftersom övergångarna fick behandlas manuellt 
vilket är mycket tidskrävande (oscilloskopet 
som användes har inte funktionen ”sliding 
window average”,(se avsnitt 3.1.3). Av samma 
anledning registrerades endast en mätkurva för 
en individuell övergång, d.v.s. kravet med 
minst 5 mätningar lades åt sidan vid detta test. 
De två övergångarna som mättes kan ses i 
figur 4.26 och figur 4.27 nedan. Som referens 
utfördes även en mätning med ljusstyrkan 
inställd på 100 %, vid denna mätning togs medelvärdet på 5 mätningar enligt avsnitt 3.1. 
Resultatet för referensmätningen kan ses i tabell 4.19.     
  
 
Mätrutans storlek (höjd) bestämdes enligt ekvation (3.4), se avsnitt 3.1.1: 
 
𝑁!!!"#$%,!" < 0,1 ∗ 𝑡!"#$%&#" ∗ 𝑓!"#$%& ∗ 𝑁!!!"#$%,! = 0,1 ∗ 5 ∗ 10!! ∗ 60 ∗ 1050 = 31,5

≈ 32 
 

 
Figur 4.25: Gråskalor för mätning på Dell P2210.[193] 
 
I figur 4.25 ovan visas de gråskalor som användes vid mätningen. Eftersom att mätningen 
endast utfördes enligt ”svart-vit-svart”-metoden användes endast en svart och en vit 
gråskala. Notera hur tunn mätrutan är i förhållande till bakgrunden, detta beror på 
bildskärmens låga specificerade responstid från tillverkaren på 5 ms. 
 

   
Figur 4.26: 0-255, 200 mv/5 ms /ruta.[194] 
 
Mätresultatet som visas i tabell 4.18 nedan framställdes med hjälp av ett 
bildredigeringsprogram där start- och slutvärdena bestämdes genom att placera en linje i 

Figur 4.24: Dell P2210.[192] 
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mitten av svängningarna (se figur 4.26 och figur 4.27). Ytterligare en linje ritades sedan 
mellan två punkter (en på startvärdeslinjen och en på slutvärdeslinjen) som placerades där 
det var synligt att en förändring börjar, från denna linje bestämdes mätpunkterna 10-90 %. 
Responstiden uppskattades sedan med förhållandet för avståndet mellan 10-90 % 
(vertikalt) och en ruta på oscilloskopet). Osäkerheten vid denna typ av uppskattning är hög 
eftersom att svängningarna behandlas symmetriskt (med medelvärdet i mitten), en rak linje 
ritas istället för en ”kurvformad” flank samt är det svårt att avgöra exakt vilka nivåer 
linjerna ska ligga på. 
 

Tabell 4.18: Uppskattad responstid (ms), (ljusstyrka 75 %, ms). 
0-255 2,9 
255-0 1,8 
Svart-vit-svart 4,7 

 
Tabell 4.19: Referensmätning (ljusstyrka 100 %) enligt ”svart-vit-svart”-metoden (ms). 

  
  
  
  
  

 
Vid en jämförelse mellan tabell 4.18 och tabell 4.19 går det att se att skillnaden mellan 
uppskattningen vid 75 % ljusstyrka och referensmätningen vid 100 % ljusstyrka är 0,3 ms. 
Uppskattningen ger således en uppfattning om bildskärmens responstid med en 
förhållandevis stor noggrannhet men beroende på vilken teknik bildskärmen använder, 
t.ex. hur den pulsbreddsmodulerade bakbelysningen fungerar, kan mätfelet bli större.  

4.3.4 Uppskattningsmätning 

En avskalad variant av responstidsmätningen enligt ”grey-to-grey”-metoden utfördes för 
att se hur mycket tidsåtgången går att minska samtidigt som samtliga övergångar mäts upp. 
Mätningen utfördes på bildskärmen HP ZR2440W med RTC aktiverat för att få med de 
problem som kan uppstå med översvängen. Endast ett mätvärde avlästes för varje övergång 
vilket ger totalt 20 mätvärden. Mätresultaten enligt ”grey-to-grey”- samt ”svart-vit-svart”-
metoden kan ses i tabell 4.20 nedan och kan jämföras med tabell 4.14 i avsnitt 4.3.2.2. 
Skillnaden mellan mätvärdena i tabellerna är inte mer än ± 0,1 ms vilket beror på att 
övergångstiderna är relativt stabila på den testade bildskärmen. För den äldre bildskärmen 
hade mätvärdena skilt sig betydligt mer mellan uppskattningsmätningen och den enligt 
avsnitt 3.1. Samtliga mätvärden för övergångarna/översvängarna samt en mer utförlig 
beskrivning av hur mätningen gick till kan ses i bilaga 2 
 

Tabell 4.20: Sammanställning. 
Medel G2G           6,0     
Svart-vit-svart (0-255-0) 17,1 

 
1 2 3 4 5 Medel 

0-255 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 
255-0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

 
Svart-vit-svart 5,0 
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4.4 Konstruktion av skyddshölje till mätkrets 

Under testmätningarna har åtgärder vidtagits för att förhindra att mätkretsen skadas av 
elektrostatisk urladdning (ESD) eller fysiska påfrestningar. Fotodioden är mycket känslig 
för höga spänningar och skulle kunna förstöras om någon/något som är uppladdat kommer 
i närheten av den. Dessutom kan den fotokänsliga ytan krossas om den utsätts för tryck 
eller slag. För att skydda mätkretsen har ett jordat ESD-armband används vid all hantering 
av mätkretsen samt har stor hänsyn vidtagits för att förhindra yttre våld. När mätkretsen 
ska användas till mätningar där det ska gå fort är det lätt att glömma hur mätkretsen ska 
hanteras och det är därför inte praktiskt att ha komponenterna på en öppen kopplingsplatta. 
För att skydda mätkretsen från yttre påverkan konstruerades ett skyddshölje. Skyddshöljet 
består huvudsakligen av två delar:  
 

• Kon  
Konen är formad efter ISO standardens (9241-305) förslag för att förhindra att ströljus 
stör mätningen. Den förhindrar även att någon/något kommer i kontakt med 
fotodioden från sidan samt skyddar mot elektrostatisk urladdning. Konen skyddar 
dock inte fotodioden rakt framifrån men gör det svårare att komma åt den. En enklare 
ritning på hur konen är konstruerad kan ses i figur 4.28 nedan.  
 

• Låda 
Samtliga komponenter ryms i en låda placerad precis bakom konen. Lådan är det 
primära skyddet för elektroniken och huserar även det utbytbara 9 V batteriet. 
Batteriet går att byta ut utan att det finns någon risk för att övriga komponenter blir 
exponerade för omgivningen. Batteriet sitter i en släde som går att dra ut samtidigt 
som lådans integritet bevaras. En enklare ritning på lådan kan ses i figur 4.29 och figur 
4.30 nedan.  

 

 
Figur 4.28: Konens specifikationer följer ISO 9241-305.[196] 
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Figur 4.29: Idéskiss på ett skyddshölje sett från sidan. Den guldiga delen under lådan ska 
visa kopplingen till ett kamerastativ. Med stativet kan höjd och riktning ställas in.[197] 

 
 

 
Figur 4.30: Tvärsnittsbild av skyddshöljet sett ovanifrån med ett förslag på var 
komponenterna kan placeras i lådan.[198]   
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4.5 Testmätningar latens 

För att utvärdera möjligheten att mäta latens utfördes två tester på olika sätt. En mätning 
med fotometoden SMTT och en med Leobodnars ”Input Lag tester”. Syftet med 
mätningarna är dels att jämför metoderna med varandra för att se hur väl mätvärdena 
stämmer överens och på så vis avgöra vilken noggrannhet ”Input Lag Testern” ger. SMTT-
metoden används således som referens vid mätningarna. Testmätningarna har även som 
syfte att undersöka hur mycket RTC-tekniken och omskalning påverkar latensen (se avsnitt 
2.7). ”Input Lag Testern” mäter även övergången mellan svart och vit och bör således 
påverkas av pulsbreddsmodulerad bakbelysning. Det är oklart om ”Input Lag Testern” kan 
hantera denna typ av belysning och ska därför testas för det ändamålet.   

4.5.1 SMTT mätning 

Testet utfördes i en ”vanlig” laborationssal eftersom mätmetoderna inte har några krav på 
mörkrum eller andra speciella förhållanden (se figur 4.31). Latensen mättes på bildskärmen 
Dell P2210 tillverkad år 2009 samt med upplösningen 1680x1050. Bildskärmen kopplades 
till en bärbar dator med en DVI-kabel d.v.s. en digital förbindelse. Till CRT-bildskärmen 
som används som referens användes en VGA-kabel. Bildskärmarna speglades i nVidias 
kontrollpanel till samma upplösning på 1680x1050 sådan att inte LCD-bildskärmen ska 
behöva skala om bilden vilket ökar latensen samt stängdes ”v-sync av” (se avsnitt 2.7). 
Bilderna togs med en systemkamera med varierbar slutartid. Kameran placerades på ett 
kamerastativ med ett avstånd sådan att bägge bildskärmarna kom med i bilden.  
 

 
Figur 4.31: Uppställning för latensmätning med ”SMTT”-metoden.[199] 
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Innan mätningarna påbörjades kontrollerades det att datorn kunde leverera tillräckligt många 
bilder per sekund (1000 > bps). Ett antal bilder togs för att ställa in rätt slutartid på kameran 
och se till att det går att läsa av vilken del av CRT-bildskärmen som håller på att uppdateras se 
avsnitt 2.7.1. En slutartid mellan 1/160 s till 1/400 s gav tillräckligt bra bilder för att läsa av ett 
mätvärde. Sammanlagt togs ca 60 bilder varav 40 gick att använda. Bilderna bearbetades i 
datorn för att räkna ut skillnaden mellan hur långt klockorna på CRT-bildskärmen och LCD-
bildskärmen hade hunnit räkna. Resultatet från mätningen kan ses i tabell 4.21. 
 

Tabell 4.21: SMTT, mätresultat för Dell P2210. Samtliga värden i ms. 
  CRT LCD Skillnad   CRT LCD Skillnad 

1 0,974 0,968 6 21 20,738 20,735 3 
2 21,992 21,991 1 22 23,455 23,454 1 
3 23,750 23,748 2 23 26,082 26,080 2 
4 28,516 28,511 5 24 13,379 13,376 3 
5 32,327 32,326 1 25 17,234 17,232 2 
6 41,660 41,659 1 26 19,330 19,328 2 
7 45,133 45,132 1 27 21,310 21,308 2 
8 49,309 49,306 3 28 23,903 23,900 3 
9 52,524 52,523 1 29 26,441 26,439 2 

10 2,366 2,364 2 30 29,557 29,555 2 
11 8,263 8,261 2 31 32,204 32,203 1 
12 28,098 28,095 3 32 35,265 35,263 2 
13 43,596 43,595 1 33 38,162 38,160 2 
14 53,111 53,109 2 34 41,056 41,053 3 
15 59,761 59,757 4 35 44,594 44,591 3 
16 8,250 8,249 1 36 52,108 52,106 2 
17 10,930 10,928 2 37 55,319 55,312 7 
18 13,087 13,086 1 38 58,027 58,025 2 
19 14,964 14,959 5 39 60,947 60,944 3 
20 17,412 17,410 2 40 63,404 63,402 2 

            Medel 2,4 
 

4.5.2 Dedikerad mätenhet (”Input Lag Tester”) 

”Input Lag Testern” testades på två bildskärmar, HP ZR2440W som användes vid 
responstidsmätningarna i avsnitt 4.3.2 och Dell P2210 som testades med SMTT-metoden 
ovan. Den försa bildskärmen som testades var den från Dell. Bildskärmen stödjer inte full 
HD (1080p) vilket är den upplösning som ”Input Lag Testern” arbetar med, den måste 
därför skala om bilden till 1680x1050 vilket kan leda till ökad latens. ”Input Lag Testern” 
kopplades in med en DVI-kontakt till bildskärmen och med en HDMI-kontakt till själva 
mätdosan. ”Input Lag Testern” mäter även övergångstiden mellan svart och vit och därför 
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räknas denna tid bort innan resultatet för latensen redovisas. Mätningen på bildskärmen 
från Dell utfördes på samtliga tre mätområden och resultatet kan ses i tabell 4.22 nedan. 
Bildskärmen använder pulsbreddmodulerad bakbelysning, ”Input Lag Testern” testades 
därför med ljusstyrkan inställd på 75 % respektive 100 % utan någon skillnad på 
mätresultatet och presenteras således endast med en tabell. 
 

Tabell 4.22: Input lag test resultat Dell P2210. 
Område, mätruta ms 
Övre 3,2 
Mellersta 10,8 
Undre 18,2 
Differens översta/understa 15,0 
Övergångstid svart-vit (uppmätt) 3,1 
Latens  0,1 

  
Den andra bildskärmen som testades var den från HP. Bildskärmen var likt den från Dell 
tvungen att skala om bilden eftersom dess ”native” upplösning är 1920x1200 gentemot 
”Input Lag Testern” 1920x1080 (1080p), bildskärmen behöver dock endast skala om i 
vertikalt led. Två mätningar utfördes där RTC var aktiverat respektive inaktiverat. 
Resultatet visas i tabell 4.23 och tabell 4.24 nedan. 
 

Tabell 4.23: Input lag test resultat HP ZR2440W, RTC inaktiverat 
Område, mätruta ms 
Övre 19,9 
Mellersta 27,5 
Undre 35,1 
Differens översta/understa 15,2 
Övergångstid svart-vit (uppmätt) 4,7 
Latens  15,2 

 
Tabell 4.24: Input lag test resultat HP ZR2440W, RTC aktiverat. 

Område, mätruta ms 
Övre 19,3 
Mellersta 26,6 
Undre 34,2 
Differens översta/understa 14,9 
Övergångstid svart-vit (uppmätt) 4,1 
Latens  15,2 
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet för testmätningarna i avsnitt 4 ”Utförande”. 
Mätmetoderna för både responstid och latens analyseras för att kunna avgöra deras för- och 
nackdelar. I avsnittet presenteras slutligen två stycken mätbeskrivningar med hur en 
mätning ska gå till väga (en för responstid och en för latens). Mätkretsen från avsnitt 4.2 
placerades i ett skyddshölje och levererades till företaget LVI. Den slutliga 
mätutrustningen presenteras i detta avsnitt.    

5.1 Utvärdering av mätmetod för responstid 

Mätmetoden för responstid som beskrevs i detalj i avsnitt 3.1 utvärderades med ett flertal 
tester på olika bildskärmar (se avsnitt 4.3). Bildskärmarna som valdes för testerna använder 
olika teknologier som t.ex. RTC, modulerad bakbelysning m.m. samt är av olika ålder. 
Testerna täckte de vanligaste situationerna som bildskärmsteknikerna kan orsaka vid 
responstidsmätningar. 

5.1.1 Mätsekvens, storlek på mätrutan 

Mätningen i avsnitt 4.3.1.1  utfördes med en heltäckande mätruta. Den stora fördelen med 
en stor mätruta var att fotodioden gav tydliga utslag vid samtliga gråskaleövergångar. 
Enligt ISO standarden 9241-305 kan en bildskärm behöva två stycken bilduppdateringar 
för att rendera en stora mätruta vilket med stor sannolikhet inträffade för den äldre 
bildskärmen (möjligheten finns att avvikelsen berodde på något annat). Den äldre 
bildskärmen testades både med en liten mätruta samt med en heltäckande mätruta. 
Skillnaden på den uppmätta responstiden skillde sig markant mellan de båda mätningarna. 
Bildskärmens bilduppdateringstid (se avsnitt 3.1.1) påverkade betydligt mer än väntat (3,6 
ms enligt ”grey-to-grey”-metoden) och därför klargjorde jämförelsen att mätningen måste 
utföras med en liten mätruta. Därefter utfördes mätningarna enligt avsnitt 3.1.1 d.v.s. med 
en mindre mätruta.  

5.1.2 Specialfall vid responstidsmätningar 

RTC 
Bildskärmen HP ZR2440W använder en aggressiv RTC-teknologi och den var tydlig vid 
avläsning i oscilloskopet (se avsnitt 4.3.2.2). Översvängen gick att mäta med oscilloskopet 
automatiska funktioner och mätningen var därför inte mer komplicerad än den där RTC var 
inaktiverat. Vid en gråskaleövergång var dock översvängen så pass dominernade att den 
slog ut den automatiska mätfunktionen i oscilloskopet och mätning fick utföras manuellt. 
Bildskärmen använder en ovanligt aggressiv RTC-teknik och därför bör detta problem vara 
relativt ovanligt. 
 
Pulsbreddsmodulerad bakbelysning 
De testade bildskärmarna som använde sig av pulsbreddsmodulerad bakbelysning (HP 
ZR2440W och Dell P2210) gav inte upphov till några större problem eftersom att 
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pulsbreddskvoten var 100 % vid maximal ljusstyrka (se avsnitt 3.1.3). För att simulera en 
bildskärm där ljusstyrkan alltid pulsar ställdes ljusstyrkan in på 75 % (se avsnitt 4.3.3). 
Med denna inställning gick det inte att utföra mätningen med oscilloskopets automatiska 
funktioner. Bildskärmens bakbelysning gjorde att mätkurvan innehöll en dominant 
triangelvåg som slog ut möjligheten att detektera 10-90 % av övergångarna (se avsnitt 3.1). 
Oscilloskopen som fanns tillgängliga för mätningarna saknade funktionen ”sliding window 
average” och därför fick en mätbar kurva uppskattas med ett bildredigeringsprogram. 
Testet visade att om funktionen”sliding window average” samt förmågan att skicka 
information till en dator saknas i oscilloskopet måste mätningarna och beräkningarna 
utföras manuellt, vilket är mycket tidskrävande och ger en stor mätosäkerhet. Metodiken 
med att manuellt uppskatta medelvärdet ger en grov uppskattning av bildskärmens 
responstid och kan endast användas för en approximativ bedömning, t.ex. kan en bildskärm 
med mycket hög responstid identifieras innan en mer tidskrävande analys påbörjas.  
 
Systematisk nedsläckning 
Tekniker för att ”lura” det mänskliga ögat är fortfarande relativt ovanligt förekommande 
(se avsnitt 3.1.4). Ingen av de testade bildskärmarna använder någon sådan teknik. Det 
fanns heller inga bildskärmar som använder tekniken tillgängliga för mätningar.   

5.1.3 Gråskaleövergångstider 

Vid de mätningar där bildskärmen inte använder RTC hade vissa av gråskaleövergångarna 
mycket långa övergångstider i förhållande till de snabbaste övergångarna. Skillnaden 
mellan den snabbaste och den långsammaste övergången var hela 40,3 - 3,9 = 36,4 ms vid 
mätningen av den äldre bildskärmen och 18,5 - 4,2 = 14,3 ms för den aktuella (se avsnitt 
4.3.1.2 och avsnitt 4.3.2.2). Övergången mellan 255-191 på 40,3 ms för den äldre 
bildskärmen är så pass lång att det krävs tre hela bilduppdateringar innan pixlarna har nått 
sina slutvärden. Det stora mätvärdet ger information om att ”ghosting” kommer att vara ett 
problem när bildskärmen visar rörligt material med ljusa partier (se avsnitt 2.1).  
 
Mätningen av den äldre bildskärmen gav en responstid på 16,2 ms enligt ”grey-to-grey”-
metoden och 22,8 ms enligt ”svart-vit-vart”-metoden. Anledningen till att bildskärmen får 
en kortare responstid med ”grey-to-grey”-metoden är att många av gråskaleövergångarna 
till extremlägena svart och vit är mycket snabba i jämförelse med de långsammaste 
övergångarna. Samma sak gäller den aktuella bildskärmen där ”svart-vit-svart”-metoden 
gav en responstid på 18,4 ms och ”grey-to-grey”-metoden 11,4 ms. I teorin ska 
övergångstiderna vara lägst vid övergångar till ett extremläge eftersom att 
maximal/minimal styrspänning endast används vid dessa övergångar. I tabell 5.1  nedan 
visas de 5 snabbaste respektive långsammaste övergångstiderna för bildskärmarna utan 
RTC. Samtliga av de snabbaste övergångarna sker till ett extremläge och för de 5 
långsammaste övergångarna har alla en mellanliggande gråskala som slutvärde. Detta 
stämmer överens med avsnitt 2.1.1 i den teoretiska bakgrunden. Den maximerade 
styrspänningens inverkan av övergångstiderna till ett extremläge är tydlig och det visar 
vikten av att mäta och redovisa bildskärmens mellanliggande gråskaleövergångar.  
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Tabell 5.1: Snabbaste vs. långsammaste övergångstiderna för bildskärmarna utan RTC 
 Snabbaste Långsammaste 
# Övergång Tid (ms) Övergång Tid (ms) 

Äldre bildskärm (LG Flatron L1710S) 
1 63-0 3,9 255-191 40,3 
2 127-0 5,0 255-127 29,4 
3 191-0 7,6 255-63 21,5 
4 0-255 11,3 63-191 19,0 
5 255-0 11,5 127-191 18,0 

Aktuell bildskärm (HP ZR2440W) RTC inaktiverat 
1 191-255 4,2 255-63 18,5 
2 63-255 4,6 255-127 17,2 
3 127-255 4,6 191-63 16,8 
4 0-255 4,7 0-63 14,4 
5 63-0 7,0 191-127 14,3 

 
För den aktuella bildskärmen med RTC aktiverat blev resultatet till viss del det motsatta 
d.v.s. övergångstiderna mellan två mellanliggande gråskalor var många gånger de 
snabbaste. De 5 snabbaste respektive långsammaste övergångarna kan ses i tabell 5.2 
nedan. En av de snabbaste övergångarna var den mellan 0-191 där övergångstiden var 3,3 
ms, samma övergång hade en övergångstid på 11,4 ms när RTC var inaktiverat (se tabell 
4.12 i avsnitt 4.3.2.1). RTC sänker således övergångstiderna till mellanliggande gråskalor 
markant för den akuella bildskärmen.  

 
Tabell 5.2: Snabbaste vs. långsammaste övergångstiderna för bildskärmen med RTC 

 Snabbaste Långsammaste 
# Övergång Tid (ms) Övergång Tid (ms) 

Aktuell bildskärm (HP ZR2440W) RTC aktiverat 
1 0-191 3,3 255-0 13,1 
2 191-255 3,3 191-0 11,4 
3 63-255 3,6 127-0 9,3 
4 127-255 3,7 255-63 8,7 
5 0-127 3,7 191-63 8,5 

 
De tre långsammaste övergångarna sker till extremläget svart med RTC aktiverat. I teorin 
ska inte RTC påverka de övergångar som sker till ett extremläge eftersom att 
maximal/minimal styrspänning alltid appliceras med eller utan RTC. I tabell 5.3 jämförs de 
tre långsammaste övergångarna  med RTC aktiverat med samma övergångar med RTC 
inaktiverat (se avsnitt 4.3.2.1 och avsnitt 4.3.2.2). 
 

Tabell 5.3: Med/utan RTC 
Övergång RTC aktiverat (ms) RTC inaktiverat (ms) 

255-0 13,1 13,7 
191-0 11,4 11,9 
127-0 9,3 10,1 

 



 

84 
Markus Mikkelsen & Gustav Svanfors 

 

Tiderna i tabell 5.3 är likvärdiga men skiljer sig med 0,5-0,8 ms. RTC påverkar alltså 
övergångarna till extremlägena men inte lika mycket som för de mellanliggande 
gråskalorna. Exakt vad det är som gör att tiderna sjunker för övergångarna till 
extremlägena är svårt att avgöra utan att plocka isär bildskärmen och undersöka RTC-
tekniken som används mer noggrant. En teori är att RTC:n höjer den tillgängliga 
styrspänningen något vilket skulle kunna förklara de minskade övergångstiderna. När RTC 
var aktiverat gav bildskärmen mindre översvängar även vid övergångar till extremlägena 
vilket skulle kunna förklaras av en högre styrspänning (se avsnitt 4.3.2.2).   

5.1.4 Mätförhållanden 

Responstidsmätningarna visade sig till viss del vara utförbara i ett rum med många av de 
störningar som nämndes i avsnitt 3.1.6. Det viktigaste är att släcka belysningen eftersom 
att t.ex. lysrör och glödlampor ge ifrån sig ett ljus som varierar med tiden (vanligtvis 
beroende av nätspänningen på 50 Hz). Med ljuset tänt var det i princip omöjligt att 
bestämma mätpunkterna 10-90 % båda manuellt och automatiskt med oscilloskopet. Även 
med belysningen släckt var det dock tydligt att mätkurvorna innehöll en hel del störningar 
från omgivningen men inte tillräckligt för att en mätning i sådana förhållande inte skulle 
kunna ge en relativt noggrann uppskattning av responstiden. Ska mätningen utföras med 
större noggrannhet ska mätningen utföras i ett mörkerum där de registrerade mätkurvorna 
var betydligt jämnare d.v.s. innehöll mindre störningar. 

5.1.5 Oscilloskopsinställning och tidsåtgång 

Oscilloskopet ställdes in på att ”trigga” på flankerna och sedan automatiskt beräkna stig-
/falltiden och översvängen. Vid varje positiv respektive negativ flank ritade oscilloskopet 
om mätkurvan och beräknade nya värden. Denna ”semi-automatiska” tillvägagångssätt 
visade sig vara det mest tidseffektiva (med oscilloskopet Agilent 54621A).  
Majoriteten av testmätningarna utfördes enligt ISO standarden 9241-305 krav för en 
”minimal responstidsmätning” med ”grey-to-grey”-metoden d.v.s. med 20 stycken 
individuella gråskaleövergångar (se avsnitt 2.1.1). Tiden det tog för mätningarna av de 
olika bildskärmarna kan ses i tabell 5.4 nedan. Det första testet utfördes på den äldre 
bildskärmen med en helteckande mätruta. På grund av bristande erfarenhet var det också 
den mätningen som tog längst tid att utföra. När väl metodiken var inlärd minskade 
mättiderna med ca 15 minuter. Mätningarna enligt standardens ”minimal 
responsitdsmätning” tar således runt 25 minuter att utföra. Mätningen av den aktuella 
bildskärmen med RTC aktiverat tog 15 minuter längre tid än den med RTC inaktiverat. 
Anledningen till detta var att oscilloskopet inte klarade av att mäta automatiskt eftersom att 
översvängen var för stor. Mätpunkerna fick därför fastställas manuellt vilket tog mycket 
tid. För att få ned mättiderna testades även en avskalad variant av responstidsmätningen 
där varje individuell gråskaleövergång endast mättes en gång vilket ger totalt 20 stycken 
mätningar (se avsnitt 4.3.4). Den avskalade varianten minskade mätttiden till 13 minuter 
men mätresultatet kan endats ses som en uppskattning av responstiden. 
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Tabell 5.4: Tidsåtgång för testmätningarna (med två operatörer) 
 Totalt antal 

uppmätta 
gråskaleövergångar 

Antal accepterade 
uppmätta 
gråskaleövergångar 

Total 
mättid 
(minuter) 

Äldre bildskärm  
med heltäckande mätruta 120 100 45 

Äldre bildskärm  
med liten mätruta 102 100 24 

Aktuell bildskärm  
RTC inaktiverat  104 100 23 

Aktuell bildskärm  
RTC aktiverat 115 100 38 

Aktuell bildskärm  
RTC aktiverat 
(uppskattingsmätning) 

100 20 13 

5.1.6 Jämförelser med datablad 

Mätresultaten från avsnitt 4.3 jämförs med tillverkarnas specificationer i tabell 5.5 nedan. 
De uppmätta värdena är fastställda enligt ISO 9241-305 där både ”svart-vit-svart”-metoden 
och ”grey-to-grey”-metoden behandlas. Tillverkarna ger vanligtvis endast ut ett mätvärde 
enligt någon av de två metoderna. Äldre bildskärmar är oftast specificerade efter ”svart-vit-
svart”-metoden, dels på grund av att det var det enda standardiserade sättet att mäta på förr 
(ISO 13406-2) men även till viss del för att bildskärmar utan RTC kan få bättre 
responstider med metoden. Bildskärmen HP ZR2440W använder sig av RTC och anger 
responstiden enligt ”grey-to-grey”-metoden. I tabellen nedan går det att se att bildskärmen 
skulle ha fått en responstid runt 17 ms med ”svart-vit-svart”-metoden och därför är det 
konkurrensmässigt fördelaktigt att ange responstiden enligt ”grey-to-grey”-metoden. 
Bildskärmen från Dell (P2210) använder inte RTC och responstiden anges enligt ”svart-
vit-svart”-metoden. Bildskärmstillverkarnas specificerade responstider stämmer bra 
överens med det uppmätta med undantag för den äldre bildskärmen. Tillverkarna anger 
responstiden utan decimaler för samtliga testade bildskärmar  vilket gör det svårt att utföra 
en noggrannare jämförelse.  
 

Tabell 5.5: Jämförelsetabell 
 ”Grey-to-grey”-metoden ”Svart-vit-svart”-metoden 

 Tillverkare Uppmätt Tillverkare Uppmätt 

LG Flatron 

L1710S[183] N/A 16,2 16 ms 22,8 ms 

HP ZR2440W 
RTC aktiverat[188] 6 ms 6,1 ms N/A 17,2 ms 

Dell P2210[191] N/A N/A 5 ms 5,0 ms 
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5.2 Resulterande mätbeskrivning för responstidsmätning 

De slutsatser som drogs i avsnitt 3.1 ”Mätmetod för responstid” och som utvärderades med 
testmätningarna i avsnitt 4.3 sammanfattas i punktform i detta avsnitt för att kunna 
användas som checklista vid en responstidsmätning. 
  
Förberedelser och uppsättning (se avsnitt 3.1.7) 

• Mätyta 

--- Bildskärmen och mätutrustningen ska placeras på en vibrationsfri yta  

--- Förhindra att operatören påverkar bildskärmen/mätutrustningen 

• Placering av bildskärm 

--- Bildskärmen ska inte stå i närheten av en värmekälla eller i luftdraget från 

ventilation, fönster m.m. Området runt bildskärmen ska hålla en jämn temperatur 

under mätningen. 

• Bildskärm  

--- Anslut datorn/mätutrustningen till en digital ingång till bildskärmen (analog 

ingång ska endast användas vid avsaknaden av digital ingång) 

--- Bildskärmen ska vara igång i minst 30 minuter innan mätningen kan påbörjas 

--- Utför en fabriksåterställning (”factory reset”) 

--- Se till att datorns upplösning och uppdateringsfrekvens matchar bildskärmens 

”native” upplösning respektive märkta uppdateringsfrekvens 

• Placering av mätutrustning 

--- Centrerad i bildskärmens mitt 

--- Minimalt avstånd till bildskärmen   

--- Vinkelrätt mot bildskärmens yta 

Mätförhållande (se avsnitt 3.1.6) 

• Mörkerrum 

--- All belysning ska vara släckt 

--- Fönster ska täckas över med gardiner som inte släpper igenom något ljus 

--- Elektronisk utrustning som använder IR-strålning ska avlägsnas 

• Temperatur 

--- Rumstemperatur, 18-24 °C 

--- Ska hållas konstant 
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• Inredning 

--- Blanka föremål ska avlägsnas 

• Klädsel 

--- Ljusa kläder ska undvikas 

--- Klockor och smycken ska täckas för 

Mätsekvens (se avsnitt 3.1.1) 

• Gråskalor 

--- Minst 5 gråskalor ska användas vid det minimala fallet, en standardiserad 

mätning ska bestå av 9 gråskalor 

--- Ska skapas med 8-bitars färgdjup, RGB 

--- Jämn fördelning, t.ex. 0, 63, 127,191, 255 

--- Totalt 20 individuella övergångar vid det minimala fallet (10 stigande samt 10 

fallande). Totalt 72 individuella övergångar vid en standardiserad mätning (36 

stigande samt 36 fallande) 

• Storlek på mätruta och bakgrund 

--- Uppdateringstiden för mätrutan ska vara mindre än en tiondel av bildskärmens 

responstid. Utgå från tillverkarens angivna responstid vid beräkningen. Finns inte 

någon angiven responstid tillgänglig kan ett responstidsvärde användas från en 

likvärdig bildskärm 

--- Kontrollera att mätrutan var tillräckligt liten efter mätningen d.v.s. att 

uppdateringstiden av mätrutan var mindre än en tiondel av responstiden. 

--- Bakgrunden tillsammans med mätrutan ska täcka hela den aktiva bildytan och 

ska ha samma upplösning som bildskärmen.  

• Hastighet (mätfrekvens) 

--- Gråskaleövergångarnas start- samt slutvärde ska vara tydligt avläsbart 

Mätutrustning (se avsnitt 3.1.2) 

• Stig- och falltider 

--- Mindre än en 1/10 av stig-/falltiden för den snabbaste gråskaleövergången  

• Signal-to-noise ratio 

--- Större än 1000 gånger, 60 dB 
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• Linjäritet 

--- Mätutslaget kontra ljusstyrkan får som mest avvika med ±5 % med en 

täckningsfaktor 2 (GUM) 

• Samplingshastighet 

--- Samplingshastigheten för AD-omvandlaren ska vara snabb nog för att undvika 

”vikning” med bildskärmen (”aliasing” på engelska) 

Utförande 

• Mätpunkter (se avsnitt 3.1) 

--- Normalt 10-90 %, även om RTC används 

--- 20-80 % är tillåtet men ska anges 

--- Vid specialfallet när mätkurvan närmar sig slutvärdet asymptotisk kan en linje 

sättas 5 % innan slutvärdet. Linjen används sedan som referens vid mätningen 

istället för slutvärdet. Detta kräver dock att responstiden mellan 10-90 % är 3 

gånger längre än den mellan 20-80 % 

--- Översvängen som orsakas av RTC ska mätas som procentuellt överslag från 

slutvärdet 

• Pulsbreddsmodulerad bakbelysning (se avsnitt 3.1.3) 

--- Öka ljusstyrkan till 100 % 

--- Räcker inte det kan mätkurvan signalbehandlas med den matematiska 

funktionen ”sliding window average” 

• Systematisk nedsläckning (se avsnitt 3.1.4) 

--- Ska stängas av, finns inte möjligheten bör bildskärmen utvärderas med en annan 

mätmetod 

• Antal mätningar (se avsnitt 3.1) 

--- Varje individuell övergång ska mätas minst 5 gånger (minst 10 enligt GUM) 

--- Minst 100 mätningar vid det minimala fallet (5 gråskalor) 

--- Minst 360 mätningar vid en standardiserad mätning (9 gråskalor) 

Redovisning (se avsnitt 3.1.8 samt ISO 9241-305) 

• Mätruta  

--- Position 

--- Storlek 
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--- Antal gråskalenivåer 

--- Valda gråskalor (0, 63, 127,…,) 

--- Hastighet (mätfrekvens) 

• Mätutrustning 

--- Samplingshastighet 

--- Stig- och falltid (om de överstiger 1/10 av stig-/falltiden för den snabbaste 

gråskaleövergången) 

--- Använd filtrering (om någon) 

• Mätresultat 

--- Medelvärdesbehandlad mätdata för varje övergång (se tabell 5.6 nedan) 

--- 3D-graf (se figur 5.1) 

--- Rådata tabell (valfri) 

--- Sammanställningstabell (valfri) 

• Tabell 

Tabell 5.6: Medelvärdesbehandlat mätresultat (ms). 
   Slutvärde   

St
ar

tv
är

de
   0 63 127 191 255 

0 
 

- - - - 
63 - 

 
- - - 

127 - - 
 

- - 
191 - - - 

 
- 

255 - - - - 
 • Graf 

 

 
Figur 5.1: Stapeldiagram, medelvärdesbehandlat mätresultat. 
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5.3 Mätutrustning för responstidsmätning 

Mätkretsen som användes för testmätningarna i avsnitt 4.3 placerades i ett skyddshölje som 
även innefattar en tratt som motverkar ljusstörningar (se avsnitt 4.4). Lågpassfiltret som är 
placerat efter fotodioden tar bort högfrekventa störningar vilka kan uppkomma vid 
mätningar på vissa bildskärmar (se avsnitt 4.2). Lågpassfiltret är utvecklat sådan att det går 
att byta ut komponenterna och justera brytfrekvensen. Detta är av intresse eftersom att ett 
lågpassfilter ökar mätkretsens stig- och falltider beroende på dess bandbredd (se avsnitt 
2.6). Mäthöljet, mätkonen samt placeringen av mätkretsen följer avsnitt 4.4. Den exakta 
placeringen av komponenterna kan dock avvika något. 
  
Den färdiga mätutrustningen kan ses i figur 5.2, figur 5.3 och i figur 5.4.  
 

 
Figur 5.2: Mätutrustningen sedd från tre vinklar: Bakifrån, från sidan samt framifrån. 
Bilden bakifrån visar på/av knappen och BNC-kontakten. Vyn från sidan visar släden som 
huserar 9 V batteriet.[200] 
 

    
Figur 5.3: Översiktsbild av mätutrustningen.[201]           Figur 5.4: Insidan av höljet.[202]  
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5.4 Utvärdering av mätmetod för latens 

I avsnitt 4.5 utfördes ett antal testmätningar för att avgöra hur stor mätnoggrannheten är för 
”Input Lag Testern”. SMTT metoden användes som referens eftersom att det är den metod 
som flera av testföretagen använder vid latensmätningar 

5.4.1 Differens mellan SMTT-metoden och ”Input Lag Tester” 

Bildskärmen Dell P2210 mätte både med ”Input Lag Testern” och SMTT-metoden för att 
jämföra mätmetoderna och på så vis bedöma hur mycket de skiljer sig åt.  
 
I tabell 4.21 i avsnitt 4.5.1 hamnade medelvärdet på 2,4 ms och i den tiden är även en del 
av pixlarnas responstid inräknat. Det är svårt att säga hur stor del av medelvärdet som 
latensen respektive responstiden består av, mätvärdena som avlästes är knappt urskiljbara 
på bilderna se figur 3.6 i avsnitt 3.2 och därför är det svårt att säga hur långt pixeln har 
kommit i färgövergången. Enligt Thomas Thiemann som utvecklat SMTT-programmet, 
ska halva responstiden fastställd med ”grey-to-grey”-metoden dras bort från det beräknade 
medelvärdet på 2,4 ms för att på så vis få en uppskattning av hur stor bildskärmens latens 
är. Eftersom att inget mätvärde för responstiden enligt ”grey-to-grey”-metoden fanns 
tillgängligt användes responstiden enligt ”svart-vit-svart”-metoden från avsnitt 4.3.3 som 
fastställdes till 5 ms. Att använda medelvärdet för svart-vit och vit-svart är inte helt korrekt 
eftersom SMTT växlar mellan blått till gult vilket mer motsvarar en gråskaleövergång. 
Men det bör ge en approximation som går att använda för att jämföra SMTT-metoden med 
”Input Lag Testern”. Medelvärdet subtraheras därför med 5/4 = 1,25 ms, responstiden 
delas med 4 eftersom att mätvärdet består av två övergångar (svart-vit och vit-svart). 
Resultatet blir en uppskattad latens på 1,15 ≈ 1,2 ms. Detta innebär att bildskärmen inte 
gör någon omfattande bildbehandling eller att den gör det stort sätt i realtid (liten buffert) 
med väl optimerad elektronik som inte lägger på någon större latens.  
 
Differensen mellan de olika mätrutorna vid mätningen med ”Input Lag Testern” beror på 
bildskärmens uppdateringstid. På en bildskärm med uppdateringsfrekvensen 60 Hz är den 
maximala uppdateringstiden maximalt ≈16,7 ms (se avsnitt 3.1.1). Därför blir det 3 olika 
värden beroende på vilken av rutorna som mäts. Företaget bakom ”Input Lag Testern” 
föreslår att den nedre rutan ska användas för att mäta ”största möjliga” latens plus 
responstid, men för att göra en jämförelse med SMTT-metoden bör värdet 3,2 ms från den 
översta rutan användas. Detta för att vid SMTT-mätningen avläses värdena på bilderna 
precis där bildskärmen håller på att uppdatera och pixelfärgskiftningen knappt är synlig. 
Den översta rutan passar således bäst ihop med SMTT-metoden eftersom den är i början av 
bildskärmens bilduppdatering och därför visas mestadel latensen i mätvärdet. I tabell 4.19 i 
avsnitt 4.3.3 har bildskärmen en övergångstid på 3,1 ms för svart-vit, vilket också mäts 
med ”Input Lag Testern”. Det är dock oklart exakt hur stor del av övergången ”Input Lag 
Testern” mäter. Subtraheras 3,1 ms bort från mätvärdet på 3,2 ms för den översta mätrutan 
fås en latens nära noll vilket är i närheten av SMTT-metoden som gav 1,2 ms. 
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I tabell 5.7 nedan jämförs resultaten från mätningarna med SMTT-metoden och ”Input Lag 
Testern”. 
 

Tabell 5.7: SMTT vs. ”Input Lag Tester” 
 ”Input Lag 

Tester” SMTT 

Rå mätdata 3,2 ms 2,4 ms 
Avdragen svart-vit 3,1 ms  
Avdragen responstid  1,25 ms 
Uppmätt latens 0,1 ms 1,2 ms 

5.4.2 Latensbidrag från RTC och omskalning 

Bildskärmen HP ZR2440W testades med ”Input Lag Testern” med RTC-tekniken 
aktiverad respektive avaktiverad. Mätresultatet kan ses i tabell 5.8 nedan. RTC-tekniken 
påverkade enligt testet inte latensen tillräckligt mycket för att ge ett avläsbart utslag. Vid 
första anblicken fås uppfattningen att RTC-tekniken till och med sänkte latensen. 
Mätvärdet sjunker eftersom att RTC-tekniken sänker responstiden och däribland 
övergångstiden mellan svart och vit (se avsnitt 4.3.2.2). När övergångstidens bidrag 
räknats bort är de mätvärdena på latensen identiska. 
   

Tabell 5.8: Latens vs. RTC 
 RTC inaktiverat RTC aktiverat 
Mätvärde, övre ruta 19,9 19,3 
Övergångstid svart-vit (uppmätt) 4,7 4,1 
Uppmätt Latens 15,2 15,2 

 
Omskalningen som bildskärmen Dell P2210 behövde utföra när ”Input Lag Testern” 
användes var inte märkbar. Jämförelsen med SMTT-metoden gav till och med ett motsatt 
resultat d.v.s. att latensen var något högre utan omskalning. Enligt testet borde det således 
inte vara några större problem med att använda ”Input Lag Testern” på bildskärmar vars 
upplösning är annan än 1080p, men det ska inte tas för givet eftersom att olika 
bildskärmstillverkare använder olika tekniker för omskalning. 

5.4.3 Påverkan av pulsbreddsmodulerad bakbelysning 

Latensen för bildskärmen Dell P2210 testade med ljusstyrkan 75 % respektive 100 % i 
avsnitt 4.3.3. Mätresultatet var dock identiskt och möjligheten finns att ”Input Lag 
Testern” använder elektronik och/eller databehandling för att hantera den 
pulsbreddsmodulerade bakbelysningen. Någon mer utförlig förklaring är svår att komma 
fram till utan att plocka isär enheten och undersöka den noggrant. 
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5.5 Resulterande mätbeskrivning för latensmätning 

Eftersom att SMTT-programmet inte längre finns till salu behandlar detta avsnitt endast 
”Input Lag Testern”. En mätbeskrivning för SMTT-metoden kan ses i bilaga 1 Denna 
mätbeskrivning följdes vid testmätningarna för latens.  
 
”Input Lag Testern” kräver inga större förberedelser men punkterna nedanför bör följas. 
 

• Gör en fabriksåterställning (”factory reset”) på bildskärmen 

• Använd den övre mätrutan vid mätningen 

• Fotodioden ska placeras mitt i den vita mätrutan 

• Matcha om möjligt bildskärmens upplösning med ”Input Lag Testern” 

• Om bildskärmen är utrustad med pulsbreddsmodulerad bakbelysning och 

avvikande mätresultat erhålls, öka bildskärmens ljusstyrka till 100 % 

• Lampor och andra störande ljuskällor bör vara släckta under mätningen 

• Om mätvärdet på bildskärmen varierar någon millisekund, ta stickprov och gör ett 

medelvärde  

• Mätresultatet kan exempelvis presenteras som i tabell 5.9 

 

Tabell 5.9: Resultatet för bildskärmens olika områden och dess latens. 
Område ms 
Översta -- 
Mellersta -- 
Understa -- 
Skillnad topp till botten -- 
Responstid svart-vit (uppmätt) -- 
Latens  -- 
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6. Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i fyra avsnitt där det första behandlar mätmetoden ”grey-to-
grey”. I avsnitt 6.2 diskuteras möjligheten till att mäta latens. Avsnitt 6.3 tar upp diskuss-
ionen för de testmätningar som utfördes i avsnitt 4.3 och i avsnitt 4.5. Slutligen diskuteras 
mätutrustningen för responstid som levererades till företaget LVI. 

6.1 Mätmetod för responstid 

Mätmetod 
Det blir allt vanligare för bildskärmstillverkarna att använda ”grey-to-grey”-metoden vid 
responstidsmätningar vilket till stor del beror att övergångstiderna har minskat väsentligt 
med RTC-tekniken. När RTC-tekniken används får en testad bildskärm ett betydligt lägre 
mätvärde med ”grey-to-grey”-metoden än vad den hade fått utan tekniken. RTC-tekniken 
orsakar översvängar vilket kan ge samma typer av problem som tekniken i sig är utvecklad 
för att motverka. En bildskärm med RTC kan alltså ha korta responstider men ändå ha 
problem med ”ghosting och ”motion blur”. Vid en utvärdering av en bildskärm kan 
information om översvängar därför vara av stort intresse och bör därför anges på liknande 
sätt som responstiden (se avsnitt 3.1). ISO standarden behandlar inte RTC-tekniken och 
nämner inget om hur översvängarna ska hanteras vilket förmodligen beror på att tekniken 
var ovanlig när den sammanställdes (2008). 
 
Den stora fördelen med responstidsmätningar enligt ”grey-to-grey”-metoden fås om 
mätvärdena redovisas på ett utförligt sätt d.v.s. enligt avsnitt 3.1.8 som är en 
vidareutveckling av ISO 9241-305. Enligt avsnittet ska bland annat mätdata för varje 
individuell övergång redovisas både med tabell samt 3D-graf. En av nackdelarna med 
”grey-to-grey”-metoden är att den tar avsevärt mycket längre tid att utföra jämfört med 
”svart-vit-svart”-metoden. I det minimala fallet ska 20 individuella övergångar mätas upp 
och redovisas vilket kan jämföras med de två övergångarna som mäts med ”svart-vit-
svart”-metoden. Eftersom att bildskärmarnas individuella övergångstider kan variera något 
från gång till gång ges förslaget i avsnitt 3.1 att varje individuell övergång bör mätas minst 
5 gånger. Ska mätningen utföras med större noggrannhet kan GUM-standarden användas 
och då gäller minimalt 10 mätningar för varje individuell övergång samt redovisning av 
standardavvikelser. Denna noggrannhet är sällan efterfrågad eftersom att mindre 
variationer inte är kritiska för ögats uppfattning av bildskärmens responstid.   
 
Mätsekvens 
Mätrutans storlek bestäms genom en avvägning mellan mätnoggrannheten och mängden 
ljus som mätutrustningen behöver. Den optimala responstidsmätningen utförs på endast en 
pixel vilket ställer krav på mätutrustning som kan vara kostsamma att uppfylla. En stor 
mätruta avger däremot mer ljus som är enklare att mäta, men den stora mätrutan kan 
påverka mätresultatet (se avsnitt 3.1.1). För att förenkla mätningen och samtidigt se till att 
ISO standardens krav uppfylls kan mätrutans storlek bestämmas till att vara i närheten av 
den största möjliga mätrutan. Detta kan vara riskabelt eftersom att responstiden från 
tillverkaren används vid beräkningen. Risken är emellertid inte stor att 
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bildskärmstillverkaren har angivit en för hög responstid eftersom att det är en specifikation 
som används för konkurrens. 
 
Mätutrustning 
ISO standarden 9241-305 berättar inte mycket om mätutrustningen, endast två krav nämns 
(”signal-to-noise ratio” över 1000 gånger samt stig-/falltider under 1/10 av stig-/falltiden 
för den snabbaste övergången). Utöver dessa krav kan mätutrustningen utvecklas på önskat 
sätt. För bästa möjliga mätresultat ska mätrutan vara så liten som möjligt men det ställer 
mycket stora krav på mätutrustningen och den ljuskänsliga mätkomponenten. För att kunna 
mäta ljuset från en pixel behövs dyra komponenter, en konstruktion med små toleranser 
samt omfattande signalbehandling. För ett mindre företag som ska använda 
mätutrustningen för verifiering kan en sådan inverstering vara i överkant och kommer 
förmodligen inte att betala tillbaka sig. Men eftersom att bildskärmars stig- och falltider är 
relativt låga jämfört med andra elektriska applikationer kan en mätutrustning utvecklas 
utan att allt för stora kostnader och ändå uppfylla ISO standardens krav. En stor fördel med 
att utveckla mätutrustningen för att mäta på en pixel är att den blir mer eller mindre 
framtidssäkrad när det kommer till minskade responstider (minskad responstid ger en 
mindre mätruta, se avsnitt 3.1.1). Detta gäller dock endast vid dagens upplösningar 
eftersom att bildskärmarnas upplösning ökar med tiden kommer pixlarna bli mindre i 
framtiden vilket försvårar mätningen. Bildskärmarstillverkarnas intresse att minska 
responstiden kommer med stor sannolikhet att minska när de flesta bildskärmarna kommer 
ned på tider runt 1 ms. Det mänskliga ögats begränsningar gör att vi inte märker någon 
skillnad mellan olika bildskärmar med responstider runt 1 ms (se avsnitt 2.3). Detta talar 
för att mätutrustningar som idag klarar av mycket låga responstider kommer att vara 
funktionsdugliga den ”traditionella” LCD-teknikens livslängd igenom.  

 
Pulsbreddsmodulerad bakbelysning  
Funktionen ”sliding window average” som går att använda för att behandla en mätkurva 
med översvängar (orsakad av pulsbreddsmodulerad bakbelysning) är inte vanligt 
förkommande i oscilloskop och kan innebära en del bekymmer vid en responstidsmätning. 
Det visade sig att när ljusstyrkan skruvas upp till 100 % jämnas mätkurvan ut och 
pulsernas påverkan är knappt synlig. Mätkurvan innehåller dock något som kan uppfattas 
som brus men orsakas av att bildskärmen har svårt att hålla ljusstyrkan på exakt 100 % 
hela tiden.  

 
Systematisk nedsläckning 
Specialteknikerna som används för att lura det mänskliga ögat kan göra en 
responstidsmätningen omöjlig att utföra med den mätmetod som presenteras i avsnitt 3.1. 
Finns möjligheten att stänga av tekniken går det att utföra responstidsmätningen. Men det 
kan dock vara relativt ointressant att mäta responstiden på en sådan bildskärm eftersom att 
tekniken i sig ger uppfattningen av en snabb responstid och den bör därför utvärderas på 
annat sätt (d.v.s. om tekniken ska användas). 

 
Mätförhållanden 
Enligt avsnitt 3.1.6 ska mätningen utföras i ett mörkrum där flera krav behöver uppfyllas. 
Dessa mätförhållanden är viktiga vid noggranna mätningar för ett resultat med lite 
störningsbidrag från ljuskällor. Framförallt när en liten mätruta används kan mätningen 
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påverkas eftersom att endast en mindre mängd ljus då kan ge ett stort utslag för den 
ljuskänsliga mätkomponenten i förhållande till utslaget för övergången som ska mätas. Om 
responstiden endast ska uppskattas kan flera av kraven i avsnitt 5.1.4 ignoreras, det 
viktigaste vid mätningen är att belysningen är släckt och fönster täcks över med gardiner. 

6.2 Mätmetod för latens 

Latensmätning är ingen exakt vetenskap eftersom det inte finns några riktlinjer för hur det 
ska mätas samt att utrustningen som krävs för att göra en mätning med större noggrannhet 
kostar hundratusentals kronor, d.v.s. med oscilloskopsmetoden (se avsnitt 3.2). De flesta 
mätmetoder såsom SMTT och enklare klockprogram bygger på uppskattningar där t.ex. 
hälften av responstiden ska dras bort från mätvärdet för att få fram latensen. Responstidens 
påverkan av mätvärdet beror på flera faktorer som t.ex. kamerans exakta slutartid, färgen 
på siffrorna som används i klockprogrammet m.m. Även ”Input Lag Testern” har sina 
brister eftersom det inte går att skilja på latensen och pixlarnas responstid. För att kunna 
skilja dem åt måste en mätning enligt den kostsamma oscilloskopsmetoden utföras. 
Därefter går det att avgöra hur stor del av tiden som latensen respektive responstiden står 
för. SMTT-metoden är mycket tidskrävande på grund av den omständliga processen att gå 
igenom och räkna ut mätvärdena från ett 50-tal bilder. ”Input Lag Testern” är enklare att 
använda men eftersom det är svårt att avgöra exakt hur stor del av mätvärdet som är latens 
är lämpar den sig inte för några noggrannare mätningar. Den största fördelen med ”Input 
Lag Testern” är dess smidighet och kan med fördel användas för att jämföra ett antal 
bildskärmar med varandra för att se vilken som har minst latens. 

6.3 Testmätningar 

Nedan följer diskussionen för testmätningarna som utfördes i avsnitt 4.3. Den gäller 
således den mätsekvens och mätutrustning som användes vid mätningarna av de olika 
bildskärmarna. 

6.3.1 Responstid 

Mätsekvens 
Vid Mätningarna användes en mätsekvens som skapats i programmet Paint. Detta visade 
sig vara ett enkelt sätt att framställa mätsekvensen eftersom att Paint använder ett 
pixelbaserat koordinatsystem samt framställs nyanserna med 8-bitars färgdjup i 
programmet (enligt ISO 9241-305). Gråskalorna visades sedan med ett bildvisningspro-
gram i datorn där ett bildspel användes för att automatiskt utföra gråskaleövergångarna, 
fokus kunde därför läggas på att ställa in oscilloskopet (”trigg”-punkter, zoom m.m.). 
Bildspelet kunde dock endast hantera en mapp i taget, därför fick varje gråskalepar bytas 
manuellt. Mätsekvensen var fullt tillräcklig för mätmetoden som användes och krävde lite 
tid att ställa in. Fördelen med att använda en dator för att visa mätsekvensen är att det både 
är enkelt och flexibelt att ställa in videoutgången till bildskärmens ”native”-upplösning 
samt uppdateringsfrekvens. En dator har vanligtvis även flera videoutgångar vilket minskar 
behovet av olika former av adaptrar för att matcha bildskärmens ingångar. Ska många 



 

97 
Markus Mikkelsen & Gustav Svanfors 

 

mätningar utföras efter varandra kan det vara otympligt att använda en dator och det hade 
varit smidigare att ha mätprogrammet integrerat med mätutrustningen (se avsnitt 3.1.2).  
 
Mätutrustning 
Testmätningarna utfördes med en fotodiod, förstärkarsteg samt oscilloskop (se avsnitt 4.2). 
Detta är en enklare variant av mätutrustning där avläsningen och beräkningen av mätdatat 
sker med oscilloskopet. Mätmetoden är klumpig på grund av oscilloskopets storlek som 
även kräver matningsspänning. Det finns mindre datoroscilloskop som skulle kunna ersätta 
det ”klassiska” oscilloskop som användes till mätningarna. Datoroscilloskop matas 
vanligtvis med datorns USB-uttag vilket minskar behovet av sladdar och tillgång till 
elnätet. Den ”vanliga” fotodioden valdes framför den med ”lavineffekt” på grund av att 
den senare enligt tillverkaren ska backspännas med över 100 V (se avsnitt 4.1). Mätkretsen 
hade blivit mer komplicerad samt svårare att hantera med en sådan hög spänning. Det hade 
t.ex. inte varit möjligt att utföra några responstidsmätningar med komponenterna på ett 
öppet labbkort. När fotodioden med ”lavineffekt” beställdes fanns förhoppningar om att 
den skulle fungera med en backspänning runt 50 V vilket enligt databladet var tillräckligt 
men ger då en lägre förstärkning, men det visade sig att inget genombrott inträffade vid en 
sådan spänning. Den ”vanliga fotodioden” var enklare att hantera och gick i stort sätt att 
mäta med utan några externa komponenter bortsett från oscilloskop. Den klarade dessutom 
av samtliga responstidsmätningar som utfördes i avsnitt 4.3. Vissa tendenser fanns att 
utslaget började bli litet vid mätningarna på de snabbare bildskärmarna där responstiden 
var låg, därför var mätrutan liten och ljusstyrkan låg. Mätkretsens linjäritet och brusnivå 
avviker mer än vad som maximalt tillåts av ISO standarden men mätfelet blir litet och 
mätningarna på två av bildskärmarna stämde bra överens med tillverkarens specifikationer. 
 
Mätförhållande 
Det visade sig vara betydligt svårare än väntat att hitta ett mörkerrum där mätningarna 
kunde utföras. Artificiella ljuskällor finns överallt i dagens samhälle och dessutom finns 
det fönster in till de flesta rummen. Testmätningarna utfördes i ett skyddsrum på 
universitetet men t.o.m. skyddsrummet hade ett fönster. Det går att täcka över fönster med 
gardiner men det är enklare med ett mätrum helt utan fönster. Det kanske inte alltid finns 
möjlighet att reservera ett helt rum för responstidsmätningarna. För att lösa problemet 
skulle det vara möjligt att utföra mätningarna i en stängd låda som inte släpper igenom ljus. 
En av fördelarna med en sådan lösning är att operatören då kan arbeta med belysning. 

6.3.2 Latens 

Vid testmätningen av SMTT-metoden var det en del problem att ställa in kamerans 
slutartid sådan att det gick att läsa av mätdatat på bilderna. Det var även en del problem att 
få till ”speglingen” av CRT- och LCD-bildskärmen eftersom upplösningen på LCD-
bildskärmen var för hög. CRT-bildskärmens rekommenderade upplösning ligger på 
1280x1024 och den maximalt tillåtna på 1600x1200. LCD-bildskärmens ”native”-
upplösning var på 1680x1050. När två bildskärmar speglas behöver de ha samma 
upplösning enligt SMTT-metoden och därför blir detta lite problematiskt eftersom 
pixelförhållandet vertikalt och horisontellt skiljer sig mellan bildskärmsteknikerna. CRT-
bildskärmar har oftast 4:3 i förhållande och LCD-bildskärmen 16:10. Därför behöver CRT-
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bildskärmen ha en betydligt högre upplösning för att kunna matcha LCD-bildskärmen dvs. 
CRT-bildskärmen hade behövt en bredbildsupplösning, 16:10 på 1920x1200 pixlar för att 
matcha LCD-bildskärmens fulla upplösning på 1680x1050. Vid mätningen saknades det 
alltså 80 pixlar vertikalt (1600x1200 mot 1680x1050), det går ofta att komma runt detta 
problem genom att skapa en egen upplösning på CRT-bildskärmen som är 1680x1050 
vilket är 80 pixlar vertikalt mer än vad bildskärmen egentligen ska klara av. Det ska 
tydligen även räcka att bildskärmarna har samma upplösning i vertikalt led, men detta är 
inget som har kunnat testas. Bildskärmen P2210 från Dell visade upp en väldigt låg latens, 
vilket verkade för bra för att vara sant. Enligt mannen bakom SMTT-programmet (Thomas 
Thiemann), är sådana mätvärden fullt möjliga och det ska finnas en del bildskärmar som 
har i det närmsta noll i latens. När sedan ”Input Lag Testern” användes på samma 
bildskärm blev även det mätresultatet mycket lågt efter att det uppskattade bidraget från 
responstiden hade dragits bort.  
 
Något som var anmärkningsvärt vid testmätningarna med ”Input Lag Testern” var att 
RTC:ns påverkan av latensen inte var noterbar (se avsnitt 5.4.2). Samma sak gällde fall där 
bildskärmen måste skala om bilden till dess ”native”-upplösning. Beräkningarna som 
utförs för RTC-tekniken och omskalningen är således mycket snabb och deras bidrag av 
latensen är mer eller mindre försumbar för de uppmätta bildskärmarna.  
 
”Input Lag Testern” verkade inte vara känslig för störande ljuskällor i omgivningen 
förmodligen på grund av att fotodioden sitter ca 1 cm in mätdosans hölje. För säkerhets 
skull bör ändå lyset i rummet vara släckt. I avsnitt 4.3.1.1 visade det sig att storleken på 
mätrutan har betydelse för responstiden. Detta medför att när latensen ska räknas ut 
jämförs input lag testerns relativt stora ruta i hörnet med responstidsmätningens tunna ruta 
mitt på bildskärmen vilket kan ge en skillnader i den uppmätta övergångstiden mellan svart 
och vit. Det hade varit önskvärt att göra fler jämförelsetester mellan SMTT-metoden och 
”Input Lag Testern” t.ex. var tanken att utföra en SMTT-mätning på bildskärmen 
ZR2440W från HP. På grund av att responstiden är arbetets huvudsakliga inriktning lades 
ytterligare tester åt sidan.  

6.4 Slutlig mätutrustning för responstid 

Den slutliga mätutrustningen är en enklare variant för responstidsmätning. De fyra krav 
som ställs av ISO standarden uppfylls till viss del. Stig- och falltiderna är tillräckligt låga 
och kravet på samplingshastigheten möts med råge eftersom att ett oscilloskop används vid 
mätningen. För de två övriga parametrarna d.v.s. linjäritet och ”signal-till-brus”-
förhållandet finns det en del begränsningar. För att minimera behovet av signalbehandling 
och ökade kostnader valdes fotodioden att arbeta som strömkälla vilket minska bruset men 
påverkar linjäriteten (se avsnitt 2.5.2). För att minska brusnivån ytterligare behövs 
signalbehandling, kylning av fotodioden eller någon annan lösning som hade ökat 
komplexiteten markant. Men både bruset påverkan och linjäritetsfelet är relativt små och 
LVI:s krav på mätnoggrannhet runt ±1 ms klarar mätkretsen även om inte samtliga krav i 
ISO standarden uppfylls.  
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7. Slutsats 
Det huvudsakliga syftet med examensarbetet var att finna en mätmetod för responstid som 
företaget LVI kan använda för att utvärdera nya bildskärmar. LVI saknade även lämplig 
mätutrustning och mätsekvens för detta ändamål. Företaget har även behov av att kunna 
mäta bildskärmarnas latens och saknade mätmetod samt mätutrustning för detta. I arbetet 
levererades en mätmetod för responstid och en för latens samt mätutrustning för de båda 
metoderna. I detta avsnitt presenteras slutsaten för dessa metoder och mätutrustningar. I det 
sista avsnittet ges en kortfattad slutsats för hur företaget LVI ska gå till väga för att 
utvärdera bildskärmars responstid och latens med de levererade mätmetoderna och 
mätutrustningarna. 

7.1 Responstidsmätning 

Mätmetod 
Testmätningarna visade vikten av att mäta responstiden enligt den standardiserade ”grey-
to-grey”-metoden. ISO standarden är från 2008 och flera av dagens tekniker nämns inte i 
standarden och därför behövde ”grey-to-grey”-metoden vidareutvecklas vilket också 
gjordes i arbetet. Responstidsmätningen utförs på övergångar jämt fördelade i 
bildskärmens nyansspektrum och ger således information om övergångar till 
mellanliggande nyanser. Med metoden går det att upptäcka avvikelser för enskilda 
övergångar samt går det att avläsa RTC-teknikens översväng. Det är dock viktigt att 
mätresultatet redovisas enligt avsnitt 3.1.8 annars kan information lätt misstolkas. 
Redovisas mätningen enligt avsnitt 3.1.8  fås även information om bildskärmens stabilitet 
(om övergångstiderna fluktuerar), medel stig- respektive falltid .m.m. Med en utförlig 
redovisning blir det enklare att avgöra om bildskärmen har tillräckligt bra responstider för 
det tilltänkta användningsområdet. 
 
Mätsekvens 
Storleken på mätrutan visade sig vara mycket viktig vid testmätningarna. Enligt standarden 
ska mätrutans maximala storlek bestämmas av bildskärmens responstid, detta är förstås 
paradoxalt eftersom att mätrutan ska användas för att mäta just bildskärmens responstid. 
För att kringgå problemet går det att använda uppgifter från tillverkaren, alternativt kan 
mätrutan göras mycket liten d.v.s. beräkningarna utförs med en låg responstid. I dagsläget 
(våren 2013) har de snabbaste bildskärmarna responstider på 1-2 ms vilket går att ha som 
utgångspunkt vid beräkningarna. Som kontroll bör den uppmätta responstiden användas för 
att kontrollera att mätrutans storlek var tillräckligt liten vid mätningen. 
 
Mätutrustning 
De krav som ställs i ISO standarden på mätutrustningen är relativt låga eftersom att en 
bildskärms responstid i elektriska sammanhang är långsam. Det finns flera olika 
ljuskänsliga mätkomponenter som kan användas för att mäta responstid vilket ger en 
mängd olika möjliga kretslösningar. Kostnaden för mätutrustningen kan hållas låg med ett 
oscilloskop som mätinstrument. Vid konstruktion av en fristående enhet som innehåller 
mätprogrammet och som arbetar per automatik ökas komplexiteten samt kostnaden 
markant. Omfattande signalbehandling behövs för att en sådan enhet t.ex. skulle kunna 
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upptäcka 10-90 %, asymptotiska övergångar eller för att kunna hantera en pulserande 
bakbelysning med funktionen ”sliding window average”. 

7.2 Latensmätning 

Latensen kan mätas genom att jämföra en LCD-bildskärm med en CRT-bildskärm vilket är 
en relativt noggrann mätmetod men kräver ett stort antal komponenter samt är mycket 
tidskrävande. Istället kan LVI med fördel använda den dedikerade mätutrustningen (”Input 
Lag Tester”) för att få en uppfattning om bildskärmarnas latens. För att kunna jämföra 
latensen mellan olika bildskärmar måste mätningar med denna enhet även kompletteras 
med en responstidsmätning. Detta beror på att den dedikerade mätutrustningen även mäter 
övergången svart till vit. Det finns ingen vetskap om vilka nivåer ”Input Lag Testern” 
mäter på övergången d.v.s. om det exempelvis är 80 %, 90 % eller 100 % av pixlarnas 
slutvärde. Detta ger ett mätfel trots att övergången svart till vit räknats bort. Mätvärdet som 
ges av ”Input Lag Testern” är således inget exakt mätvärde av latensen men den går att 
använda för att hitta avvikande bildskärmar. Enheten kan även användas för att jämföra 
latensen mellan olika bildskärmar eftersom ett mätfel är lika stort på samtliga bildskärmar.  

7.3 Slutlig mätutrustning och mätsekvens för responstid 

Den slutliga mätutrustningen går att använda för att mäta responstiden med en noggrannhet 
tillräcklig för att företaget LVI ska kunna utvärdera sina bildskärmar. Konen och lådan 
skyddar de känsliga komponenterna mot elektrostatisk urladdning (ESD), stötar och slag. 
Batterisläden ser till att lådans integritet bibehålls även vid ett byte av 9 V batteriet. Detta 
är viktigt eftersom att fotodioden är mycket känslig för ESD. Konen minskar känsligheten 
för ljusstörningar och behovet av ett mörkrum blir således inte lika kritiskt. Mätutrust-
ningen uppfyller inte kraven i ISO standarden men ger endast ett mindre mätfel och kan 
därför användas för att bestämma responstiden med en noggrannhet på ungefär ±1 ms. 
Gråskalorna skapas exempelvis med programmet Paint (eller liknande) där antalet pixlar 
och storleken på mätrutan kan bestämmas med enkelhet. Gråskalorna visas sedan med ett 
bildvisningsprogram för att få en mätsekvens.  

7.4 Tillvägagång för LVI 

Utför en responstidsmätning enligt ”grey-to-grey”-metoden med den levererade 
mätutrustningen och mätsekvensen. Anteckna samtliga övergångstider, avvikelser samt 
RTC-teknikens översväng (om den används). Utför sedan en latensmätning med ”Input 
Lag Testern” där övergångstiden från svart till vit som mättes vid responstidsmätningen 
räknas bort. Resultaten ska sammanställas enligt avsnitt 3.1.8 respektive avsnitt 5.5.   



 

101 
Markus Mikkelsen & Gustav Svanfors 

 

8. Referenser 
	  
[1]  L. V. I. AB, Artist, [Art]: http://assets.hldesign.se/System/ImageArchive/ 

Image_43948.jpg 
[2]  M. Mikkelsen, Artist, Image "smear" caused by delays. [Art]. 2013.  
[3]  ”Wikipedia, LCD Bildskärm,” [Online]. Available: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/LCD_(bildsk%C3%A4rm). [Använd 2013]. 
[4]  ”Wikipedia, Polarisering,” [Online]. Available: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Polarisering_%28elektromagnetism%29. [Använd 2013]. 
[5]  Marvin Raaijmakers (Wikipedia), Artist, LCD RGB subpixel. [Art]: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/LCD_RGB_subpixel.jpg/8
00px-LCD_RGB_subpixel.jpg 
 

[6]  M. Mikkelsen, Artist, "Svart-vit-svart"-metoden. [Art]. 2013.  
[7]  ”Wikipedia, Response Time,” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Response_time_%28technology%29. [Använd 2013]. 
[8]  M. Mikkelsen, Artist, "Grey-to-grey"-metoden. [Art]. 2013.  
[9]  tftcentral.co.uk, Artist, [Art]: http://www.tftcentral.co.uk/images/flagtest.gif 
[10]  tftcentral.co.uk, Artist, [Art]: http://www.tftcentral.co.uk/images/flagtest2.gif 
[11]  M. Mikkelsen, Artist, Pixel segment response vs. control voltage. [Art]. 2013.  
[12]  ”tftcentral.co.uk,” [Online]. Available: 

http://www.tftcentral.co.uk/articles/response_time.htm. [Använd 2013]. 
[13]  ”xbitlabs.com,” [Online]. Available: 

http://www.xbitlabs.com/articles/monitors/display/response-compensation_2.html. 
[Använd 2013]. 

[14]  tftcentral.co.uk, Artist, Response Time / Pixel Latency. [Art]:http://www.tftcentral.co.uk 
/images/latency_example.gif  

[15]  ”xbitlabs.com,” [Online]. Available: 
http://www.xbitlabs.com/articles/monitors/display/lcd-guide_2.html sid 2. [Använd 
2013]. 

[16]  ”tcodevelopment.com,” [Online]. Available: 
http://tcodevelopment.com/files/2012/05/TCO-Certified-Displays-5-2-110208.pdf sid 77. 
[Använd 2013]. 

[17]  ”tftcentral.co.uk,” [Online]. Available: 
http://www.tftcentral.co.uk/articles/response_time.htm. [Använd 2013]. 

[18]  tftcentral.co.uk, Artist, [Art]: http://www.tftcentral.co.uk/images/response_time/graph.gif 
[19]  ”static.tigerdirect.ca,” [Online]. Available: http://static.tigerdirect.ca/html/Guide-to-

LCD-display_reponse-rate.html. [Använd 2013]. 
[20]  ”xbitlabs.com,” [Online]. Available: 

http://www.xbitlabs.com/articles/monitors/display/response-compensation_2.html. 
[Använd 2013]. 

[21]  ”xxx tftcentral.co.uk,” [Online]. Available: 
http://www.tftcentral.co.uk/articles/response_time.htm. [Använd 2013]. 



 

102 
Markus Mikkelsen & Gustav Svanfors 

 

[22]  ”tftcentral.co.uk,” [Online]. Available: 
http://www.tftcentral.co.uk/advancedcontent.htm#problems%20with%20overdrive. 
[Använd 2013]. 

[23]  tftcentral.co.uk, Artist, [Art]: http://www.tftcentral.co.uk/images/pixperan/benq_ 
xl2410t_60_ama_on.jpg 

[24]  ”xbitlabs.com,” [Online]. Available: 
http://www.xbitlabs.com/articles/monitors/display/response-compensation_3.html. 
[Använd 2013]. 

[25]  ”xbitlabs.com,” [Online]. Available: 
http://www.xbitlabs.com/articles/monitors/display/response-compensation_4.html. 
[Använd 2013]. 

[26]  R. I. McCartney, ”A Liquid Crystal Display Response Time Compensation Feature 
Integrated into an LCD Panel Timing Controller,” 2003.  

[27]  M. Mikkelsen, Artist, Overdrive Voltage. [Art]. 2013. 
[28]  M. Mikkelsen, Artist, Underdrive Voltage. [Art]. 2013. 
[29]  ”gizmodo.com,” [Online]. Available: http://gizmodo.com/036215/viewsonic-xtreme-

clearmotive-lcd-panels-4ms-response. [Använd 2013]. 
[30]  ”pcmonitors.info,” [Online]. Available: http://pcmonitors.info/reviews/benq-xl2411t. 

[Använd 2013]. 
[31]  ”xbitlabs.com,” [Online]. Available: 

http://www.xbitlabs.com/articles/monitors/display/lcd-parameters_2.html. [Använd 
2013]. 

[32]  M. Mikkelsen, Artist, CRT vs Human Eye. [Art]. 2013. 
[33]  M. Mikkelsen, Artist, LCD vs Human Eye. [Art]. 2013. 
[34]  ”tftcentral.co.uk,” [Online]. Available: 

http://www.tftcentral.co.uk/articles/motion_blur.htm. [Använd 2013]. 
[35]  ”xbitlabs.com,” [Online]. Available: 

http://www.xbitlabs.com/articles/monitors/display/lcd-parameters_6.html. [Använd 
2013]. 

[36]  ”xbitlabs.com,” [Online]. Available: http://www.xbitlabs.com/images/other/lcd-
parameters/p5s.jpg. [Använd 2013]. 

[37]  E. Seale, ”encyclobeamia.solarbotics.net,” [Online]. Available: 
http://encyclobeamia.solarbotics.net/articles/phototransistor.html. [Använd 2013]. 

[38]  ”behardware.com,” [Online]. Available: http://www.behardware.com/art/imprimer/646/. 
[Använd 2013]. 

[39]  M. Mikkelsen, Artist, CRT vs Black Frame Insertion. [Art]. 2013. Original image by 
Kyle Flood (Wikipedia). [Art]: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 
b/b0/Alpaca_headshot.jpg 

[40]  ”tftcentral.co.uk,” [Online]. Available: 
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/hp_zr2440w.htm. [Använd 2013]. 

[41]  ”Wikipedia, Light,” [Online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Light. [Använd 
2013]. 



 

103 
Markus Mikkelsen & Gustav Svanfors 

 

[42]  ”physics.about.com,” [Online]. Available: 
http://physics.about.com/od/lightoptics/a/vislightspec.htm. [Använd 2013]. 

[43]  ”Wikipedia, Electromagnetic radiation,” [Online]. Available: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_radiation. [Använd 2013]. 

[44]  ”Berkeley Lab,” [Online]. Available: 
http://www.lbl.gov/MicroWorlds/ALSTool/EMSpec/. [Använd 2013]. 

[45]  ”nasa.gov,” [Online]. Available: 
http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/science/know_l1/emspectrum.html. [Använd 2013]. 

[46]  ”thorlabs.de,” [Online]. Available: 
http://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=285. [Använd 2013]. 

[47]  ”Wikipedia, Photodiode,” [Online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Photodiode. 
[Använd 2013]. 

[48]  ”Wikipedia, Fiber-optic Communication,” [Online]. Available: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiber-optic_communication#Technology. [Använd 2013]. 

[49]  ”Wikipedia, Infraröd Strålning,” [Online]. Available: 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Infraröd_strålning. [Använd 2013]. 

[50]  ”Wikipedia, Optical Communication, Optical Fiber,” [Online]. Available: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_communication#Optical_fiber. [Använd 2013]. 

[51]  Philip Ronan (Wikipedia), Artist, [Art]: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com 
mons/f/f1/EM_spectrum.svg  

[52]  ”Wikipedia, Ljus,” [Online]. Available: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljus. [Använd 
2013]. 

[53]  Kai-Martin Knaak (Wikipedia), Artist, [Art]: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ 
commons/thumb/4/41/Response_silicon_photodiode.svg/602px-Response_silicon 
_photodiode.svg.png 

[54]  ”RReDC,” [Online]. Available: http://rredc.nrel.gov/solar/spectra/am1.5/. [Använd 
2013]. 

[55]  ”gemini.edu,” [Online]. Available: http://www.gemini.edu/public/infrared.html. [Använd 
2013]. 

[56]  ”newton.dep.anl.gov,” [Online]. Available: 
http://www.newton.dep.anl.gov/askasci/phy00/phy00321.htm. [Använd 2013]. 

[57]  ”scribd.com,” [Online]. Available: http://www.scribd.com/doc/6130705/Infrared-
Radiation. [Använd 2013]. 

[58]  ”answers.com,” [Online]. Available: http://www.answers.com/topic/heat-radiation. 
[Använd 2013]. 

[59]  ”bbc.co.uk,” [Online]. Available: 
http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/science/aqa/heatingandcooling/. [Använd 
2013]. 

[60]  ”universetoday.com,” [Online]. Available: 
http://www.universetoday.com/34504/infrared-light/. [Använd 2013]. 

[61]  ”Wikipedia, Infra Red,” [Online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Infra_red. 
[Använd 2013]. 



 

104 
Markus Mikkelsen & Gustav Svanfors 

 

[62]  ”howstuffworks.com,” [Online]. Available: 
http://www.howstuffworks.com/infraredradiation-info.htm. [Använd 2013]. 

[63]  ”howstuffworks.com,” [Online]. Available: http://www.howstuffworks.com/seti5.htm. 
[Använd 2013]. 

[64]  ”curiosity.discovery.com,” [Online]. Available: http://curiosity.discovery.com/ 
question/radio-telescope-noise-affect-operation. [Använd 2013]. 

[65]  L. Bengtsson, i Elektriska mätsystem och metoder, Studentlitteratur, 2012, p. 51. 
[66]  ”Wikipedia, Photoresistor,” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Photoresistor. [Använd 2013]. 
[67]  ”Wikipedia, Valence Band,” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Valence_band. [Använd 2013]. 
[68]  M. Mikkelsen, Artist, Photoresistor Symbol. [Art]. 2013.  
[69]  Pieter Kuiper (Wikipedia), Artist, [Art]: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com 

mons/c/c7/Isolator-metal.svg 
[70]  elfa.se, Artist, [Art]: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/large/631612f.jpg 
[71]  L. Bengtsson, i Elektriska mätsystem och metoder, Studentlitteratur, 2012, p. 54. 
[72]  ”Wikipedia, Cadmium Sulfide,” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cadmium_sulfide. [Använd 2013]. 
[73]  ”electronicsarea.com, Photoresistor,” [Online]. Available: 

http://www.electronicsarea.com/photoresistor.asp. [Använd 2013]. 
[74]  M. Mikkelsen, Artist, Typical Resistance/Illuminance Curve of an Cadmium Sulfide LDR 

Device. [Art]. 2013.  
[75]  triyot.com, Artist, [Art]: http://triyot.com/images/en/resistors/ldr/ldr_spectral.png  
[76]  M. Mikkelsen, Artist, Typical Responsetimes for an Cadmium Sulfide LDR Device. [Art]. 

2013.  
[77]  L. Bengtsson, i Elektriska mätsystem och metoder, Studentlitteratur, 2012, pp. 51-53. 
[78]  J. F. Cox, i Fundamentals of Linear Electronics: Integrated and Discrete Circuitry, 

2001, p. 91. 
[79]  M. Mikkelsen, Artist, Photodiode Symbol. [Art]. 2013.  
[80]  sglux GmbH, Artist, [Art]: http://www.sglux.com/fileadmin/Produktbilder/SG01S-

18f.jpg 
[81]  M. Mikkelsen, Artist, PIN Photodiode. [Art]. 2013.  
[82]  ”thorlabs.com,” [Online]. Available: 

http://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=285. [Använd 2013]. 
[83]  ”IUPAC, Gold Book,” [Online]. Available: http://goldbook.iupac.org/P04598.html. 

[Använd 2013]. 
[84]  M. Mikkelsen, Artist, Fotodiod, Strömkälla. [Art]. 2013.  
[85]  M. Mikkelsen, Artist, Fotodiod, backspänd. [Art]. 2013.  
[86]  Gregor Hess (Wikipedia), Artist, [Art]: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/ 

0/06/Photodiode_operation.png 
[87]  L. Bengtsson, i Elektriska mätsystem och metoder, 2012, p. 52. 



 

105 
Markus Mikkelsen & Gustav Svanfors 

 

[88]  L. Bengtsson, i Elektriska mätsystem och metoder, Studentlitteratur, 2012, pp. 51, 53. 
[89]  ”photonicsonline.com,” [Online]. Available: 

http://www.photonicsonline.com/doc.mvc/Avalanche-Photodiodes-Theory-And-
Applications-0001. 

[90]  ”radio-electronics.com,” [Online]. Available: http://www.radio-
electronics.com/info/data/semicond/photo_diode/photo_diode.php. [Använd 2013]. 

[91]  ”Wikipedia, Avalanche Photodiode,” [Online]. Available: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Avalanche_photodiode. [Använd 2013]. 

[92]  ”Wikipedia, Avalanche Breakdown,” [Online]. Available: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Avalanche_breakdown. [Använd 2013]. 

[93]  ”elfa.se,” [Online]. Available: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=75-202-
08&toc=0&q=lavineffekt. [Använd 2013]. 

[94]  M. Mikkelsen, Artist, Principle of an Avalanche Photodiode. [Art]. 2013.  
[95]  thorlabs.de, Artist, Si Photodiodes Responsivity. [Art]: http://www.thorlabs.de/images/ 

tabimages/Si_Photodiodes_Responsivity_780.gif 
[96]  thorlabs.de, Artist, Ge Photodiodes Responsivity. [Art]: http://www.thorlabs.de/images/ 

tabimages/Ge_PD_780.gif  
[97]  thorlabs.de, Artist, InGaAs Photodiodes Responsivity. [Art]: http://www.thorlabs.de/im 

ages/tabimages/InGaAs2_PD_780.gif  
[98]  thorlabs.de, Artist, GaP Photodiode Responsivity. [Art]: http://www.thorlabs.de/images/ 

tabimages/GaP_PD_780.gif   
[99]  ”radio-electronics.com,” [Online]. Available: http://www.radio-

electronics.com/info/data/semicond/phototransistor/photo_transistor.php. [Använd 2013]. 
[100]  ”learn.parallax.com,” [Online]. Available: http://learn.parallax.com/lightspectrum. 

[Använd 2013]. 
[101]  L. Bengtsson, i Elektriska mätsystem och metoder, Studentlitteratur, 2012, p. 53. 
[102]  ”johnloomis.org,” [Online]. Available: 

http://www.johnloomis.org/ece445/topics/egginc/pt_char.html. [Använd 2013]. 
[103]  M. Mikkelsen, Artist, Phototransistor Symbol. [Art]. 2013.  
[104]  M. Mikkelsen, Artist, Phototransistor Structure. [Art]. 2013.  
[105]  elfa.se, Artist, [Art]: https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/large/630450f.jpg  
[106]  ”elfa.se,” [Online]. Available: 

https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/op801-5sl_eng_tds.pdf. [Använd 
2013]. 

[107]  ”elfa.se,” [Online]. Available: 
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/op770a-d_eng_tds.pdf. [Använd 
2013]. 

[108]  ”elfa.se,” [Online]. Available: 
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/dg63701_d_e. pdf. [Använd 
2013]. 

[109]  M. Mikkelsen, Artist, GE-Stage Amplifier. [Art]. 2013.  
[110]  J. C. Campbell, A. G. Dentai, G.-J. Qua och J. F. Ferguson, ”Avalanche InPAnGaAs 



 

106 
Markus Mikkelsen & Gustav Svanfors 

 

Heterojunction Phototransistor,” 1983.  
[111]  N. Chand, P. A. Houston och P. N. Robson, ”Gain of a Heterojunction Bipolar 

Phototransistor,” 1985.  
[112]  ”rp-photonics.com,” [Online]. Available: http://www.rp-

photonics.com/metal_semiconductor_metal_photodetectors.html. 
[113]  A. Xiang, W. Wohlmuth, P. Fay, S.-M. Kang och I. Adesida, ”Modeling of InGaAs 

MSM Photodetector for Circuit-Level Simulation,” 1996.  
[114]  ”Wikipedia, Fiber Optic Communication,” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fiber-optic_communication#Receivers. [Använd 2013]. 
[115]  ”elfa.se,” [Online]. Available: 

https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/op770a-d_eng_tds.pdf. [Använd 
2013]. 

[116]  ”elfa.se,” [Online]. Available: 
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/op750a-d_eng_tds.pdf. [Använd 
2013]. 

[117]  ”elfa.se,” [Online]. Available: 
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/op593_8-series_eng_tds.pdf. 
[Använd 2013]. 

[118]  ”elfa.se,” [Online]. Available: 
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/op801-5sl_eng_tds.pdf. [Använd 
2013]. 

[119]  ”datasheet.seekic.com,” [Online]. Available: 
http://datasheet.seekic.com/datasheet/LTR4206E_PHOTOTRANSISTOR_NP. [Använd 
2013]. 

[120]  ”alldatasheet.com,” [Online]. Available: http://html.alldatasheet.com/html-
pdf/113755/HP/HCPL-181/118/4/HCPL-181.html. [Använd 2013]. 

[121]  M. Mikkelsen, Artist, Rise/fall Time Phototransistor. [Art]. 2013.  
[122]  L. Bengtsson, i Elektriska mätsystem och mätmetoder, 2012, pp. 187-189. 
[123]  M. Mikkelsen, Artist, Rise time and Oscilloscope. [Art]. 2013.  
[124]  L. Bengtsson, i Elektriska mätsystem och mätmetoder, Studentlitteratur, 2012, pp. 190-

194. 
[125]  M. Mikkelsen, Artist, Multiple Stages of Rise Time. [Art]. 2013.  
[126]  M. Mikkelsen, Artist, Input lag vs. Response Time. [Art]. 2013.  
[127]  ”prad.de,” [Online]. Available: 

http://www.prad.de/en/monitore/specials/inputlag/inputlag.html#Introduction. [Använd 
2013]. 

[128]  ”anandtech.com,” [Online]. Available: http://www.anandtech.com/show/2803/7. 
[Använd 2013]. 

[129]  ”Wikipedia, Vertical Synchronization,” [Online]. Available: 
http://en.wikipedia.org/wiki/V_sync#Vertical_synchronization. [Använd 2013]. 

[130]  ”prad.de,” [Online]. Available: http://www.prad.de/en/monitore/shownews_faq105.html. 
[Använd 2013]. 



 

107 
Markus Mikkelsen & Gustav Svanfors 

 

[131]  ”anandtech.com,” [Online]. Available: http://www.anandtech.com/show/2803/5. 
[Använd 2013]. 

[132]  Vanessaezekowitz (Wikipedia), Artist, [Art]: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com 
mons/thumb/0/03/Tearing_%28simulated%29.jpg/300px-Tearing_%28simulated%29.jpg  

[133]  ”prad.de,” [Online]. Available: 
http://www.prad.de/en/monitore/specials/inputlag/inputlag.html. [Använd 2013]. 

[134]  ”prisjakt.nu,” [Online]. Available: http://www.prisjakt.nu/kategori.php?k=393. [Använd 
2013]. 

[135]  ”pricerunner.se,” [Online]. Available: 
http://www.pricerunner.se/cl/25/Bildskaermar?attr_880=42281070. [Använd 2013]. 

[136]  ”tftcentral.co.uk,” [Online]. Available: 
[http://www.tftcentral.co.uk/articles/input_lag.htm. [Använd 2013]. 

[137]  ”prad.de,” [Online]. Available: 
http://www.prad.de/en/monitore/specials/inputlag/inputlag-part14.html. [Använd 2013]. 

[138]  ”tftcentral.co.uk,” [Online]. Available: http://www.tftcentral.co.uk/articles/input_lag.htm. 
[Använd 2013]. 

[139]  prad.de, Artist, [Art]: http://www.prad.de/images/monitore/specials/inputlag/inputlag 
_altes-verfahren_samsung2493hm.png  

[140]  ”prad.de,” [Online]. Available: 
http://www.prad.de/en/monitore/specials/inputlag/inputlag-part18.html. [Använd 2013]. 

[141]  prad.de, Artist, [Art]: http://www.prad.de/images/monitore/specials/inputlag/V-Sync-
60Hz-Problem_teilweise-geloest.png  

[142]  ”Wikipedia, Vertical Blanking Interval,” [Online]. Available: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Vertical_blanking_interval. [Använd 2013]. 

[143]  ”spwg.org,” [Online]. Available: http://www.spwg.org/spwg_spec_version3.8_3-14-
2007.pdf. [Använd 2013]. 

[144]  prad.de, Artist, [Art]: http://www.prad.de/images/monitore/specials/inputlag/dvi-
d_inputlag-thumbnail.png 

[145]  prad.de, Artist, [Art]: http://www.prad.de/images/monitore/specials/inputlag/ 
inputlag_samsung_2494hm_erster-anstieg.png  

[146]  ”Wikipedia, Rise Time,” [Online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Rise_time. 
[Använd 2013]. 

[147]  M. Mikkelsen, Artist, Example of an Response Time Measurement. [Art]. 2013.  
[148]  ”onlinelibrary.wiley.com,” [Online]. Available: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1889/JSID17.3.239/pdf. [Använd 2013]. 
[149]  ”tcodevelopment.com,” [Online]. Available: 

http://tcodevelopment.com/files/2012/05/TCO-Certified-Displays-5-2-110208.pdf. 
[Använd 2013]. 

[150]  M. Mikkelsen, Artist, Minimum Greyscale Levels. [Art]. 2013.  
[151]  ”plosone.org,” [Online]. Available: 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0044048. [Använd 2013]. 
[152]  M. Mikkelsen, Artist, Example of Measurement Equipment. [Art]. 2013.  



 

108 
Markus Mikkelsen & Gustav Svanfors 

 

[153]  M. Mikkelsen, Artist, PWM-controlled backlight, greyscale transition. [Art]. 2013.  
[154]  M. Mikkelsen, Artist, "Sliding Window Average". [Art]. 2013.  
[155]  ”display-messtechnik.de,” [Online]. Available: http://display-

messtechnik.de/typo3/fileadmin/template/main/docs/SID08-4_3.pdf. [Använd 2013]. 
[156]  ”edmundoptics.com,” [Online]. Available: http://www.edmundoptics.com/electro-

optics/detector-components/avalanche-photodiodes/2646. [Använd 2013]. 
[157]  ”elfa.se,” [Online]. Available: 

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?sq=fototransistor&cat=0. [Använd 2013]. 
[158]  ”elfa.se,” [Online]. Available: 

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?sq=fotodiod&cat=0. [Använd 2013]. 
[159]  ”elfa.se,” [Online]. Available: 

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?sq=fotomotstånd&cat=0. [Använd 2013]. 
[160]  ”thorlabs.de,” [Online]. Available: 

http://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=285. [Använd 2013]. 
[161]  M. Mikkelsen, Artist, Protective Cone. [Art]. 2013.  
[162]  ”cnet.com,” [Online]. Available: http://reviews.cnet.com/1990-3174_7-5136369-1.html. 

[Använd 2013]. 
[163]  ”Wikipedia, Color Depth,” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Color_depth. [Använd 2013]. 
[164]  leobodnar.com. [Online]. Available: 

http://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=89&produc
ts_id=212. [Använd 2013]. 

[165]  T. Thiemann, Artist, [Art]: http://smtt.thomasthiemann.com/download/SMTT2.0 
_Manual_Rev1.1.pdf  

[166]  G. Svanfors, Artist, "Input Lag Tester". [Art]. 2013.  
[167]  tftcentral.co.uk, Artist, [Art]: http://www.tftcentral.co.uk/images/input_lag/Comparison 

ofDisplayLagMeasurementMethods.PNG  
[168]  ”elfa.se,” [Online]. Available: 

https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/s1337-66_eng_tds.pdf. [Använd 
2013]. 

[169]  M. Mikkelsen, Artist, 100 Hz ripple. [Art]. 2013.  
[170]  M. Mikkelsen, Artist, Falling Transition. [Art]. 2013.  
[171]  M. Mikkelsen, Artist, IR Remote Data packet. [Art]. 2013.  
[172]  ”datasheetcatalog.org,” [Online]. Available: 

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2163.pdf. [Använd 2013]. 
[173]  M. Mikkelsen, Artist, Non-Inverting OP. [Art]. 2013.  
[174]  B. Molin, Analog elektronik, Studenlitteratur, 2010.  
[175]  M. Mikkelsen, Artist, Project Board. [Art]. 2013.  
[176]  ”Wikipedia, Bandwidth,” [Online]. Available: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bandwidth_(signal_processing). [Använd 2013]. 
[177]  M. Mikkelsen, Artist, Input and Output. [Art]. 2013.  



 

109 
Markus Mikkelsen & Gustav Svanfors 

 

[178]  M. Mikkelsen, Artist, Clear Signal. [Art]. 2013.  
[179]  M. Mikkelsen, Artist, Oscilloscope measurement method block diagram. [Art]. 2013.  
[180]  M. Mikkelsen, Artist, RTC measurement. [Art]. 2013.  
[181]  G. Svanfors, Artist, Fullscreen measurement, front. [Art]. 2013.  
[182]  G. Svanfors, Artist, Fullscreen measurement, side. [Art]. 2013.  
[183]  ”specsserver.com,” [Online]. Available: 

http://www.specsserver.com/CACHE/FILE8452.PDF. [Använd 2013]. 
[184]  G. Svanfors, Artist, LG Flatron L1710S. [Art]. 2013.  
[185]  M. Mikkelsen, Artist, Two-step response. [Art]. 2013.  
[186]  M. Mikkelsen, Artist, Unstable response. [Art]. 2013.  
[187]  M. Mikkelsen, Artist, LG Flatron L1710S Greyscale. [Art]. 2013.  
[188]  ”hp.com,” [Online]. Available: 

http://h10010.www1.hp.com/wwpc/pscmisc/vac/us/product_pdfs/ZR2440w_datashe. 
[Använd 2013]. 

[189]  M. Mikkelsen, Artist, HP ZR2440W. [Art]. 2013.  
[190]  M. Mikkelsen, Artist, HP 2440W Greyscale. [Art]. 2013.  
[191]  ”dell.com,” [Online]. Available: http://www.dell.com/ed/business/p/dell-p2210/pd. 

[Använd 2013]. 
[192]  M. Mikkelsen, Artist, Dell P2210. [Art]. 2013.  
[193]  M. Mikkelsen, Artist, Dell P2210 Greyscale. [Art]. 2013.  
[194]  M. Mikkelsen, Artist, PWM Rise Time Measurement. [Art]. 2013.  
[195]  M. Mikkelsen, Artist, PWM Fall Time Measurement. [Art]. 2013.  
[196]  M. Mikkelsen, Artist, Cone. [Art]. 2013.  
[197]  M. Mikkelsen, Artist, Box, side view. [Art]. 2013.  
[198]  M. Mikkelsen, Artist, Cross Section, Component Placement. [Art]. 2013.  
[199]  G. Svanfors, Artist, SMTT Set Up. [Art]. 2013.  
[200]  M. Mikkelsen, Artist, Equipment angles. [Art]. 2013.  
[201]
[202]  

M. Mikkelsen, Artist, Equipment Overview. [Art]. 2013. 
M. Mikkelsen, Artist, Inside of Equipment. [Art]. 2013. 

 
 
  



 

110 
Markus Mikkelsen & Gustav Svanfors 

 

9. Bilagor 
Bilaga 1: Mätbeskrivning för SMTT-metoden 
 
Bilaga 2: Uppskattningsmätning 
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BILAGA 1 
 

För att göra en latensmätning med SMTT metoden skall följande punkter uppfyllas. 
 

• CRT-bildskärmen ska placeras bredvid LCD-bildskärmen. 
 
• Bildskärmarna ska kopplas till samma grafikkort på datorn och körs i ”speglat” läge 

d.v.s. samma innehåll ska visas på båda bildskärmarna. 
 
• LCD-bildskärmen ska köras i dess ”native” -upplösning, klarar inte CRT-

bildskärmen denna upplösning går det att göra en skräddarsydd upplösning som har 
samma höjd som LCD-bildskärmen. T.ex. om LCD-bildskärmen har upplösningen 
1920x1200 då kan CRT-bildskärmen ha upplösningen 1600x1200. 

 
• Om operativsystemet Microsoft Windows används får inte skrivbordet och 

textstorleken vara i ”inzoomat” läge. Skrivbordet ska vara i läget ”standard” (100 
%) i bildskärmsinställningen. 

 
• ”V-sync” ska vara avstängt i datorn. 

 
• Texten ska justeras i SMTT-programmet sådan att minst 16 rader av värden visas 

på bildskärmarna. Rekommenderat är 17-33 rader. 
 
• Färgen på texten och bakgrunden bör vara som standardinställningen, d.v.s. gul 

respektive blå. Detta för att blå och gul är färger som ögat har lätt att läsa av.  
 
• Kameran ska placeras så att bägge bildskärmarna kommer med i bilden när ett kort 

tas. ISO hastigheten och bländaröppningen kan behöva justeras så att värdena på 
bildskärmarna går att läsa av.  

 
• Ett 50 tal bilder ska tas för utvärdering.  

 
• För att ta bort responstiden från mätvärdet ska det subtraheras med halva 

responstiden som fastställts enligt ”grey-to-grey”-metoden.
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BILAGA 2 

För att kunna uppskatta en bildskärms responstid utan att skriva ned resultatet för 100 
mätningar eller mer testades en avskalad variant av responstidsmätningen där endast ett 
mätvärde skrevs ned för varje individuell övergång. Metoden bygger på att bildskärmen 
snabbt växlas mellan två gråskalenivåer samtidigt som oscilloskopet triggar och ritar om 
kurvan vid varje omslag. När kurvan anses se ”normal” ut skrivs värdet ned och 
bildskärmen testas sedan med nästa gråskaleövergång. Varje övergång antecknades således 
endast en gång och ett medelvärde beräknades därför inte, mätresultatet kan ses i tabell 8.1 
samt i tabell 8.2. Mätningen utfördes på bildskärmen HP ZR2440W med RTC aktiverat. 
 

Tabell 6.1 Mätresultat (ms). 

 S
ta

rt
vä

rd
e 

Slutvärde 

 
0 63 127 191 255 

0 
 

4,0 3,7 3,3 3,9 
63 6,7 

 
5,3 4,3 3,8 

127 9,1 7,6 
 

3,8 3,5 
191 11,2 8,4 5,6 

 
3,3 

255 13,2 8,9 5,8 4,0 
   

 
 

Tabell 6.2 Sammanställning (ms). 
Medel G2G           6,0     
Högsta G2G        13,2     
Lägsta G2G            3,3     
Medel stigtid       3,9     
Medel falltid        8,1     
Svart-vit-svart (0-255-0) 17,1 

 
Vid en jämförelse mellan tabell 8.2 ovan och tabell 4.14  i avsnitt 4.3.2.2 går det att den 
resulterande responstiden enligt ”grey-to-grey” -metoden (”medel G2G”) skiljer med 0,1 
ms. Samma sak gäller den responstiden enligt ”svart-vit-svart”-metoden (”Svart-vit-svart 
(0-255-0)”). 
 
Översväng (”Overshoot”) 
Översvängen mättes på samma sätt som nämndes ovan d.v.s. att endast ett mätvärde skrevs 
ned för varje övergång. Mätresultatet kan ses i tabell 8.3 nedan. 
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Tabell 8.3 Mätresultat (%). 
 S

ta
rt

vä
rd

e 
Slutvärde 

  0 63 127 191 255 
0       63,3         35,6          18,6           2,3     

63       4,4           22,0          18,0           3,0     
127       1,9         17,1            31,3           5,4     
191       2,1         17,0         43,4             7,2     
255       1,1         18,5         75,5        142,7       

 0 % 
 

       12,5 %  
  

  25 % 
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