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SVENSKT FÖRORD
SalsaJ är ett programpaket utvecklat för EU-HOU (europeiska Hands-on Universe). Det är
fritt tillgängligt på: www.euhou.net. Där finns också en online-manual på engelska. Den
innehåller en utförlig beskrivning av systemet med alla nödvändiga tekniska detaljer. Vi har
inte bedömt det nödvändigt att översätta manualen till svenska i sin helhet; några av de mest
tekniska avsnitten har utelämnats (med hänvisning till online-versionen).
SalsaJ är ett omfattande programpaket med många olika specialfunktioner. När man ska
bekanta sig med ett sådant program drunknar man lätt i tekniska detaljer redan från början.
Denna introduktion på svenska ger först en snabbintroduktion till SalsaJ med en kort översikt
av de grundläggande funktionerna. Vi tror att många av våra användare förmodligen har
ganska liten erfarenhet hur man arbetar med digitala astronomiska bilder, och vi hoppas att
denna introduktion kommer att ge en idé också om detta. Manualen tar i första hand upp hur
de olika funktionerna och kommandona i SalsaJ fungerar. För övningar och tillämpningar
hänvisar vi till EUHOU:s hemsida (http://www.euhou.net). Vi tar gärna emot önskemål om
svenska instruktioner till övningar och tillämpningar.

MJUKVARAN
SalsaJ är ett program som skapats för bildbehandling och analys
av digitala bilder i klassrummet. Det är speciellt anpassat för
professionella astronomiska bilder. Det är skrivet i Java och kan
användas på olika plattformar som fungerar i Java-miljö.
Programmet baseras på programvaran ImageJ. SalsaJ är fritt
tillgänglig (http://www.euhou.net). På nämnda hemsida kan du
läsa mer om EU-HOU-projektet och SalsaJ. Där hittar du också
pedagogiska tips om hur man kan arbeta med astronomi i
klassrummet. En lång rad övningar finns redan utarbetade och fler
skapas hela tiden. På hemsidan finns förstås också uppgifter om
uppdateringar av programvaran.

Installation
Windows-installation
Du kan ladda ner programmet (aktuell version: 1.1) från projektets hemsida
(http://www.euhou.net)
Om du har Java installerad (JSE 5.0 eller senare) kan du ladda ner och packa upp
SalsaJ_V1.1-Windows. Kör sedan setup.exe. Detta kommer att skapa en genväg till SalsaJ på
skrivbordet.
Om du vill använda plugin för webbkamera behöver du installera Java Media Framework
(JMF, version 2.1.1).

Du kan också direkt ladda ner en komplett version med Java, JMF och plugin för
webbkamera: salsaj_v1.1-windows-jdk-webcam.
(Orange text representerar klickbara länkar på hemsidan)
För installation under Mac OS och Linux hänvisar vi till online-manualen.
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DIGITALA BILDER I ASTRONOMIN
Digital fotografering har snabbt blivit ett av astronomins viktigaste verktyg. De traditionella
fotografiska filmerna/plåtarna har bytts ut mot CCD-plattor. De viktigaste fördelarna jämfört
med den äldre tekniken är att man slipper den tidsödande framkallningen – bilderna kan direkt
lagras som en datafil på en hårddisk. CCD-plattorna är dessutom i allmänhet mycket
ljuskänsligare än filmerna vilket ger kortare exponeringstider. CCD-bilderna är uppbyggda av
enskilda pixlar, som var och en registrerar hur mycket ljus som träffat just denna. Den digitala
tekniken håller också reda på var på CCD-plattan den finns – läget kan anges med x- och ykoordinater. Detta betyder att information om mottagen ljusmängd och läge för varje pixel
finns direkt tillgänglig i datafilen – inga extra mätningar behöver göras. Det är denna typ av
information som astronomerna använder sig av när de analyserar sina bilder!

BILDANALYS – NÅGRA VIKTIGA BEGREPP
Färg eller svartvitt?
CCD-bilder är i princip ”svartvita”. I många tillämpningar är inte färgen väsentlig; läge och
ljusstyrka är tillräckliga. Men det är lätt att göra färgexponeringar med digitaltekniken. En
färgbild kan byggas upp om man exponerar samma motiv genom tre färgfilter: rött (R), grönt
(G) och blått (B) enligt RGB-systemet. I datorn är det nu lätt att addera de tre bilderna för att
få en färgbild. Mer avancerade CCD-plattor (som i de vanliga digitalkamerorna) har inbyggda
färgfilter som direkt ger en färgbild.
Ljushet och kontrast
All information om bilden finns lagrad i datafilen. När bilden visas på dataskärmen har en del
standardinställningar gjorts. Pixlarna avbildas på skärmen med en ljushet i en glidande skala
från svart till vitt. Pixlar som fått en exponering (brukar ofta anges i ’counts’) under en viss
gräns blir svarta. Motsvarande gäller i andra änden på skalan: pixlar med en exponering över
en viss gräns avbildas som vita. I en bild av Jupiter där planetytans detaljer träder fram tydligt
är oftast inte någon av de fyra största månarna synliga – de är för ljussvaga. De pixlar där
bilden hamnat avbildas som svarta. Man kan då sänka gränsen för ”ljushet” så att dessa pixlar
avbildas ljusare – månarna syns. Se exemplet på sid. 9 i denna manual.

Å andra sidan förlorar man då detaljera i planetytan, de avbildas alla vita.
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På motsvarande sätt kan man t ex höja gränsen för vithet. På det sättet dyker detaljer upp i
områden som varit alldeles kritvita (överexponerade). Genom den här typen av
manipulationer (reglering av ljushet och kontrast i bilderna) kan man få fram detaljer som från
början inte varit uppenbara. Observera att man inte ändrar något i själva bildfilen när dessa
justeringar görs!
Exponeringsvärdet för varje pixel är ju ett mått på ljusstyrkan (angivna i ”counts” i
programmet) hos det fotograferade objektet. Det finns fotometriska funktioner i SalsaJ som
gör det möjligt att bestämma magnituden för objektet utifrån exponeringen av de pixlar där
bilden av objektet hamnat.
Läge – avstånd
Det är självklart viktigt att noggrant bestämma läget av de fotograferade objekten i bilden.
Genom att läget för varje pixel är känt angivet är det lätt att beräkna läget uttryckt i Ra/Deckoordinater som används inom astronomin. Man mäter bara in läget av det aktuella objektet i
förhållande till objekt i bilden med kända Ra/Dec-koordinater.
När man mäter avstånd i en digital bild är det i princip Pytagoras sats man använder. Man
känner ju x/y-koordinaterna för de båda objekten/bildpunkterna. Programmet gör detta åt oss
och resultatet anges i längdenheten ”pixlar” (se sid. 9). För att få avståndet i en mer användbar
enhet, t ex bågsekunder, kan man göra på flera sätt, t ex ta reda på ”plate scale” (antalet
bågsekunder/pixel) som förstås beror på det använda teleskopet och CCD-kameran. Dessa
uppgifter kan man ibland hitta i informationen som åtföljer bilden (om den är tagen med ett
professionellt instrument). Man kan också få en skala (t ex i bågminuter) genom att man
mäter upp avståndet mellan två kända objekt i bilden (om deras Ra/Dec-koordinater är
kända). Man kan också få en skala i bilden i t ex meter om man har ett objekt med känd
storlek med i bilden. Exempel: du arbetar med en bild av månen och vill bestämma diametern
på en av kratrarna på ytan. Du mäter helt enkelt upp månens diameter på bilden (i pixlar) och
slår i tabell upp månens diameter i km. Då har du en avståndsskala i pixlar/km och kan lätt
bestämma storleken av den aktuella kratern. Det finns en speciell funktion i SalsaJ för att
lägga in en sådan skala i en bild. (Metoden förutsätter förstås att hela månen finns med i
bilden.) Ett alternativ kan förstås vara mäta upp diametern på en krater med känd diameter.

Verktyg i SalsaJ
Vi har ovan antytt några av de viktigaste teknikerna inom astronomisk bildbehandling. I det
följande ska vi gå igenom några av de viktigaste funktionerna och möjligheterna i SalsaJ med
förhoppningsvis instruktiva exempel. De är tänkta att hjälpa dig komma igång med SalsaJ.
När det dyker upp speciella problem hänvisar vi till avsnitten om de olika kommandona i
denna manual, eller (för mer avancerade tekniska detaljer) till den kompletta online-manualen
på engelska (http://www.euhou.net). Denna introduktion på svenska tar upp Windowsversionen av SalsaJ.
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GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER OCH BEGREPP
SalsaJ:s arbetsfönster
När du öppnar programmet dyker SalsaJ:s arbetsfönster upp i överkanten på skärmen:

Under förutsättning att du valt svenska som språk under installationen anges på första raden
de olika klickbara menyerna: Fil, Editera, etc.
Därunder finns verktygsraden där du direkt kommer åt flera av de funktioner som finns under
menyerna på raden ovanför. Man kan se vad varje knapp används till genom att placera
markören på den. Gör detta för att få en snabborientering!
På nästa rad hittar du statusraden som dyker upp när du har öppnat en bild där x- och ykoordinaterna för markörens läge i bilden anges (origo i nedre vänstra hörnet). Värde anger
ljusheten av den pixel där markören finns i någon enhet – låt oss kalla den ’counts’.
Processindikator
När en process pågår dyker en indikator upp som visar hur den framskrider. Den dyker bara
upp om processen tar mer an ca 1 sekund.
Här följer nu en kort presentation av några termer och begrepp, samt ett par exempel. På sid.
11 börjar en mer systematisk genomgång av de olika funktionerna och kommandona i SalsaJ.
Bilder
SalsaJ tillåter att vi har flera bilder (fönster) öppna samtidigt.
Den aktiva bildens titelrad är markerad. Alla operationer
utförs på den aktiva bilden. SalsaJ stödjer 8-bitars, 16-bitars
och 32-bitars gråskalebilder samt 8-bitars och 32-bitars
färgbilder. (Inte alla dessa kan visas på dataskärmen – se onlinemanualen för fler detaljer.) Bilderna öppnas på sedvanligt
sätt i denna Windowsmiljö.

Buntar (Stacks)
SalsaJ kan visa flera bilder som hänger ihop rumseller tidsmässigt i samma fönster. Sådana grupper av
bilder kallas buntar. Bilderna i en bunt benämns
som snitt (slice) eller helt enkelt bilder. Alla bilder i
en bunt måste ha samma storlek och bit-djup. Med
en rullningslist kan du bläddra genom bunten. De
flesta SalsaJ-filter kan bearbeta alla bilderna i en
bunt.
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Markeringar

Markeringar (”selections”) är användardefinierade områden eller linjer i en bild. Bara en
markering i taget kan vara aktiv. En markering görs genom att använda det rektangulära,
ovala, polygon- eller frihandsverkstyget på verktygsraden. Man kan göra mätningar i en
areamarkering (Analysera/Mätvärde), filtrera, fylla (Editera/Fyll), rita konturen
(Editera/Rita).
Linjemarkeringar gör man med linje-, segment- och frihandsverktygen. Använd Editera/Rita
för att rita linjen i den aktuella färgen. Man kan mäta upp längden av en linjemarkering med
Analysera/Mätvärde.
En markering kan flyttas genom att klicka och dra. Statusraden visar koordinaterna för övre
vänstra hörnet av markeringen (eller för den omskrivna rektangeln för markeringar som inte
är rektangulära) när markeringen dras. Lägg märke till att markören ändras till en pil när den
befinner sig inne i en markering. För att flytta på en markering med innehållet, snarare än på
markeringen själv (begränsningskonturen), klicka på Editera/Kopiera (ctrl+c), därefter på
Editera/Klistra in (ctrl+v), så kan man flytta på markeringen genom att dra.
(För mer information om markeringar, se online-manualen under ”Basic
Concepts”.)

Filformat

Vi kan arbeta med bilder i de flesta av de vanliga bildformaten: TIFF (okomprimerade),
JPEG, GIF, BMP och FITS. Inom astronomin är FITS-formatet standard, inom medicinen
används DICOM-formatet. Vi går inte här in på detaljerna utan hänvisar till online-manualen
på engelska. Vi använder oss i denna kortfattade introduktion i fortsättningen av FITS- och
JPEG-bilder (.fts /ibland .fit / eller .jpg; ).
Insticksprogram (plugins)

SalsaJ:s funktionsområde kan utökas genom att installera plugins som skrivits i Java. På det
sättet kan man t ex lägga in stöd för nya filformat eller för att filtrera och analysera bilder. Det
finns också en webbkamera-plugin som gör det möjligt att arbeta med bilder som du själv
tagit med en webbkamera. Plugins som sparats i ”Plugins-mappen” kommer automatiskt att
finnas med i Plugins-menyn.
Look-up-tabell (LUT)

Gråskalebilder kan visas i färg. En färg-LUT (look-up-tabell) används för att
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”översätta” de 256 möjliga pixelvärdena i en bild till (”falska”) färger. Ovan avbildas en
”palett” som visar hur LUT översätter pixelvärdena till färger för bilden moon.fts nedan.

moon.fts (gråskala)

moon.fts (falska färger)

Man kan också med hjälp av en LUT justera ljushet och kontrast; klicka på
Bild/Justeringar/Ljusstyrka/kontrast.

Några inledande exempel
Öppna en bild
Vi ska nu öppna en bild (moon.fts ovan) för att
använda några av de funktioner som vi talat om
tidigare. Du kan hitta den i Images-mappen i
HOU-paketet (USA). Det är en FITS-fil, det
vanliga formatet inom astronomin.

Ändra storlek av bilden på skärmen
Klicka på förstoringsglaset på verktygsraden. Genom att höger- eller vänsterklicka i bilden
kan du förstora/förminska bilden på skärmen. Förstoringsgraden anges i procent. Vid höga
förstoringar framträder pixelstrukturen tydligt (prova!). Med handverktyget (klicka på
”handen” bredvid förstoringsglaset) kan du manövrera runt i en förstorad bild.
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Ändra kontrast/ljusstyrka
Du har fortfarande moon.fts öppen på skärmen. Välj en förstoring
på 200 %. Klicka på knappen
på verktygsraden och du får upp
menyrutan Ljusstyrka & kontrast. (Du kan också klicka på
Bild/Justeringar/Ljusstyrka/kontrast….) Med de fyra skjutreglagen
kan du ändra bildens utseende på skärmen. Du kan förstås i stället
klicka på pilarna.
• Prova först att ändra ljusstyrka och kontrast för att se hur bilden
ändras. Försök få fram fler detaljer i det mörka nedre vänstra hörnet
av bilden!
Kontrollera att värdet på ljusstyrkan i en viss pixel (som visas på
statusraden) inte ändras när du gör dessa ändringar – det är bara
representationen på skärmen som ändras.

Fördjupning (kan hoppas över i första läsningen)
• Diagrammet överst i menyrutan visar hur ljusfördelningen i bilden; ljusstyrkan på den
horisontella axeln, antalet pixlar med en viss ljusstyrka på den vertikala (histogram).
Siffrorna under diagrammet visar att de svarta pixlarna har en ljusstyrka på max 66 686
counts (denna inställning har programmet gjort). Du kan ändra denna inställning genom att
flytta på reglaget i ’Minimum’-funktionen. Pröva detta! Värdet till höger under diagrammet
visar att de vita pixlarna har minst 131 070 counts. Du kan själv ändra denna gräns med
’Maximum’-funktionen. Du kan alltid återställa utgångsvärdena med ’Nollställ’!

Att mäta avstånd i bilden
Antag att vi vill mäta upp diametern på den stora
kratern i moon.fts! Välj förstoring 300 %.
• Klicka på linjeverktyget
i verktygsraden.
Notera att markören ändrar utseende!
Vänsterklicka på utgångs-punkten och dra ut en
linje tvärs över kratern (låt gärna linjen passera
över den belysta bergtoppen i kraterns mitt).
Släpp musknappen vid din valda slutpunkt.

9

• Öppna menyn Analysera och välj Snitt för att
få fram ett diagram över ljusstyrkan utefter det
valda snittet. När du flyttar markören utefter
kurvan i diagrammet ser du var du befinner dig i
bilden genom att en liten grå punkt rör sig
utefter snittet. Verkar ljusvariationerna i bilden
stämma med diagrammet när du rör markören
längs med kurvan? Under diagrammet ser du att
snittet i detta fall är 74 pixlar långt.

Fördjupning
Genom att klicka på Analysera/Visa skala… kan vi få ett
noggrannare värde på snittets längs (kraterdiametern)
uttryckt i pixlar (här 74,09 pixlar). Anta att vi på något sätt
känner kraterns diameter (t ex 53 km) skriver vi in detta i
rutan Verkligt avstånd och mätenhet km. Bekräfta med Ja. I
diagrammet anges nu längden i km! Så länge vi arbetar med
denna bild kan vi nu mäta upp fler avstånd i bilden – det
finns ju gott om kratrar - och direkt få resultatet i km!
Ett förslag att fundera över: Skulle du kunna uppskatta hur
högt över kraterbotten ett avsnitt av kraterranden ligger i
den stora kratern? Vad behöver du mäta i bilden? Vilka
uppgifter måste du dessutom ta reda på?

På de följande sidorna går vi igenom de olika menyerna med undermenyer och kommandon
samt verktygen i SalsaJ:s arbetsfönster.
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Fil-menyn
- med undermenyer
Nedan går vi igenom undermenyerna
(kommandona) i tur och ordning.

Ny
Skapar ett bildfönster eller en bunt. I en dialogruta som kommer upp kan du ange namn, typ,
bakgrund (t ex färg eller kopia av bild i det interna klippbordet).

←Dessa inställningar
skapar ett bildfönster med
detta innehåll→
(en bild med gradvis
skiftande bakgrund – ramp)

←Dessa inställningar ger
en bunt med tre bilder→
Du kan bläddra i bunten
med rullisten.

Typ är bildtyp: 8-bitars gråskala, 16-bitars gråskala (unsigned), 32-bitars gråskala (float), eller
RGB-färg. Bakgrund (vit, svart, Ramp eller Urklipp) anger hur bilden ska initialiseras. Bredd
och Höjd anger bildens storlek i pixlar. Dessa behöver dock inte fyllas i om Bakgrund
angivits som Urklipp (aktuellt innehåll på klippbordet). I Antal bilder anges ett värde större än
1 för att skapa en bunt.

Öppna
Kommandot läser in en bild och visar den i ett separat fönster. Filerna måste vara i något av
följande format: TIFF (okomprimerat), GIF, JPEG, DICOM, BMP eller FITS. Det öppnar
också look-up-tabeller (LUTs) i SalsaJ och ”NIH Image look-up-tables ” (av filtyp .lut).
Ytterligare filformat kan öppnas med plugins som installerats i Plugins-mappen..
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Exempel:
TIFF-bilder kan vara 1-bit, 8-bits, 16-bits (unsigned), 32-bits (real) eller RGB färg. Filerna
måste vara okomprimerade.
FITS- (Flexible Image Transport System)- formatet används av astronomerna för datautbyte
och bildarkivering. Använd Bild/Information för att läsa FITS-informationen (FITS header).
Mer information om FITS finns på http://fits.gsfc.nasa.gov.

Importera
Denna undermeny visar de olika typerna av data som kan
importeras:

Rådata…

Använd detta kommando för att
importera bilder med ett filformat som
inte direkt stöds av SalsaJ. Du måste
känna till viss information om bildfilens
layout, vilket inkluderar bildstorlek och
offset till början på bilddata.
När du markerat önskad bild, dyker
dialogrutan till höger upp.
(Konsultera den engelska onlinemanualen för detaljerad information! )

Mapp…

Välj mapp varifrån du vill hämta bild.
Tabell…

Öppnar en LUT (look-up-tabell) i NIH-Image-format eller en rå-LUT (raw-LUT).
Rå-LUT-filen måste vara på 768 bytes, varav 256 vardera rött, grönt och blått. Om
inte någon bild är öppen, skapas en 256 x 256 rampbild för att visa en LUT. Lookup-tabeller med filnamn som slutar på .lut kan också öppnas med Fil/Öppna.
(NIH Image är ett bildbehandlingsprogram för Mac från National Institute of Health i
USA; en PC-version är ImageJ, vilket program i sin tur ligger till grund för SalsaJ)
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Bildtext…

Öppnar en tabulerad textfil med som en 32-bitars reell bild. Bildens bredd och
höjd bestäms genom att bilden skannas av varvid antal ord och rader räknas. (För
mer detaljer se online-manualen.)
Text…

Öppnar en textfil. Högerklicka ett textfönster för att aktivera en pop-up-meny med
kommandona Spara som, Klipp ut, Kopiera, Klistra in och Markera allt. De flesta
textfiler kan också öppnas med Fil/Öppna.
URL…

Laddar ner och visar en bild i något av formaten TIFF, JPEG, DICOM, BMP, GIF
eller FITS från en URL.
Exempel på bilder via URL:
http:// fhou.cicrp.jussieu.fr/IkeyaZhang_sm.jpg

Movie…

(info saknas)

Stänga
Stänger det aktiva bildfönstret. Om du har ändrat i bilden får du frågan om du vill spara
ändringarna.

Spara
Sparar den aktiva bilden eller stacken. För att spara en selekterad area, skapa en rektangulär
selektion och använd kommandot Bild/Duplicera….

Spara som…
Använd denna undermeny när du sparar den aktiva bilden i något av formaten TIFF, JPEG,
GIF, eller FITS. Den kan också användas för att spara mätresultat, uppslagstabeller och x/ykoordinaterna för markeringar.
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FITS

Sparar den aktiva bilden i FITS-format. Ett huvud (header)
skapas med information om originalbilden.
TIFF

Sparar den aktuella bilden i TIFF-format. TIFF är det enda
formatet (annat än ”raw”) som stödjer alla SalasaJ:s datatyper
och det enda format som sparar rums- densitetskalibreringen.
GIF

Sparar den aktiva bilden i GIF-format. Bilden måste ha 8bitars djup. Om så inte är fallet, konvertera den till 8-bitarfs
färg med kommandot Bild/Typ/Färg 8 bitar eller till 8-bitars
gråskala med Bild/Typ/8-bitar.
JPEG

Sparar den aktiva bilden i JPEG-format. Använd alternativet
Editera/Inställningar/Kvalitet Jpeg för att ange nivån på
komprimeringen (0 – 100). Låga värden ger små filer men
sämre kvalitet – och vice versa.

VARNING: Jpeg-formatet använder kompressionsalgoritmer som där information
förloras - detta kan ge synbara förändringar i en sparad bild. Du bör inte använda
detta format om du tänker göra mätningar i bilderna eller bildbehandla dem
ytterligare.
Bildtext

Sparar den aktiva bilden som ett kalkylark (spreadsheet) som är kompatibelt med
en tabulerad textfil.
ZIP

Sparar den aktiva bilden som en TIFF-fil i ett ZIP-arkiv med komprimerade bilder.
Binär

Sparar den aktiva bilden eller stacken som råa pixeldata utan huvud (header). 16bitars bilder sparas som ”unsigned shorts”. 16-bitars och ”float”-bilder sparas
genom att använda ”big-endian” byte-ordning.
(The adjectives big-endian and little-endian refer to which bytes are most significant in
multi-byte data types and describe the order in which a sequence of bytes is stored in a
computer’s memory.)
Sekvens

Sparar alla bilder i den aktiva bunten som separata TIFF, JPEG, GIF eller rawfiler.
AVI

Sparar den aktiva stacken som en okomprimerad AVI-fil. Windows-användare kan
använda VirtualDub för att öppna okomprimerade AVI-filer och, i Pro-versionen,
åter spara den i komprimerat Quick Time-format.
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(VirtualDub is a video capture/processing utility for 32-bit Windows platforms
(95/98/ME/NT4/2000/XP), licensed under the GNU General Public License (GPL). )

BMP

Sparar den aktuella bilden i BMP-format.
Palett

Sparar look-up-tabellen för den aktiva bilden till en fil. Tabellens 758 byte-fil
består av 256 värden vardera för rött, grönt respektive blått.
Selections

Sparar den aktiva area-selektionens gränskurva till en fil. Använd File/Open för att
återställa selektionen.
Koordinater

Exporterar x/y-koordinaterna för en linjemarkering eller gränslinjen för en areamarkering som en tabulerad textfil med två kolumner. Koordinater för
rektangulära, ovala eller räta linjemarkeringar kan inte exporteras. Använd Path
Writer plugin för att spara koordinaterna för jämnt utspridda en-pixel-intervall.
Mätningar

Exporterar innehållet i ”Results”-fönstret som en tabulerad textfil.
Textfil

(Information saknas)

Reinitialisera
Byter ut den aktiva bilden mot den sist sparade versionen. Detta är en genväg för att stänga
fönstret utan att spara, för att sedan åter öppna det. För närvarande fungerar inte kommandot
med buntar.

Utskriftsinställningar
Med denna dialogruta kan du styra storleken på den utskrivna bilden och andra
skrivarfunktioner.
Skala-värden mindre än 100 % reducerar storleken på
utskrivna bilder och värden större än 100 % ökar
storleken. 100 % motsvarar 72 pixlar/tum, ungefär
den o-zoomade storleken på bildskärmen. Storleken
på den utskrivna bilden bestäms av Skala-värdet och
bredden och höjden på bilden i pixlar.
Rumskalibreringen (spacial calibration) har ingen
inverkan.

Markera Skriv ut ram för att SalsaJ ska trycka en
ram (1 pixel bred) runt bilden. Markera Centrera och
bilden kommer att ryckas mitt på sidan i stället för i
övre vänstra hörnet. Markera Skriv ut titel för att
bildnamnet skall tryckas högst uppe på sidan.
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Skriva ut
Skriver ut den aktiva bilden. Storleken på bilden blir vanligen något mindre än bilden på
skärmen (o-zoomad). Använd dialogrutan Page Setup för att öka eller minska storleken på de
utskrivna bilderna. Bilder som är större än papperssidan skalas om för att passa.

Avsluta
Med detta kommando stänger du SalsaJ. Om det finns osparade bilder kommer programmet
att uppmana dig att göra det. Du kan också lämna SalsaJ genom att klicka på
stängningsknappen högst uppe till höger i programmets arbetsfönster.
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Editera-menyn
Ångra
Tar tillbaka den senaste åtgärden på en bild under bildbehandling
eller filtrering. Lägg märke till att operationer på hela stackar inte
kan suddas med Ångra.

Klipp ut
Kopierar innehållet i den aktiva bildmarkeringen till klippbordet och
lämnar kvar den gällande bakgrundsfärgen.

Kopiera
Kopierar innehållet i den aktiva bildmarkeringen till det interna
klippbordet. Om ingen markering gjorts, kopieras hela den aktiva
bilden. Den kopierade mängden bilddata som kopierats visas på
statusraden. För närvarande stöds inte Klipp ut/Kopiera eller Klistra
in av bilder till andra applikationer. Välj Urklipp i dialogrutan
Fil/Ny/bakgrund för att öppna ett nytt fönster med innehållet
från SalsaJ:s interna klippbord.

Klistra in
Infogar innehållet på det interna klippbordet i den aktiva bilden. Den inklistrade bilden är
automatiskt aktiv och kan dras med musen. Klicka utanför selektionen för att avsluta
inklistringen. Välj Editera/Ångra för att lämna inklistringsproceduren.

Urklippshantering…
Efter en inklistring, använd pop-up-menyn
Urklippshantering för att kontrollera hur
bilden som just håller på att klistras in överförs
till målbilden. För fler detaljer, se onlinemanualen!

Radera
Raderar innehållet i en markering till den gällande bakgrundsfärgen (vanligen vit). Att trycka
på backstegstangenten (eller delete-tangenten) är en genväg för detta kommando.

Isolera
Suddar området utanför markeringen till gällande bakgrundsfärg.

Fyll
Fyller den aktiva markeringen med den gällande förgrundsfärgen. Förgrundsfärgen sätts
genom att använda droppverktyget för att ”plocka upp” en färg från en bild. Alt-klicka med ett
godtyckligt verktyg (utom förstoringsglaset) för att tillfälligt byta till droppverktyget. Färger
kan plockas upp från Bild/Färg-fönstret med alla verktyg. Droppverktygets ikon på
verktygsraden ritas i förgrundsfärgen och ramen runt det ritas i bakgrundsfärgen.
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Rita
Drar en kontur runt den aktiva selektionen med den gällande förgrundsfärgen och
linjebredden. I Färg-fönstret, som öppnas med kommandot Bild/Färger, finns en färgpalett.
Färger kan plockas upp från Färger-fönstret utan att man behöver växla till droppverktyget.
Använd kommandot Editera/Inställningar/Bredd, eller dubbelklicka på frihandsverktyget, för
att för att ändra linjebredd.

Invertera
Skapar en negativ (inverterad) bild – som ett fotografiskt negativ av hela bilden eller av en
markering.

Markering
Kommandona i denna undermeny skapar, raderar eller ändrar markeringar.
Markera allt

Skapar en rektangulär markering med samma storlek som bilden.
Ångra markering

Inaktiverar en markering i den aktiva bilden.
Återskapa markering

Återställer den föregående markeringen till dess ursprungliga läge. En markering
sparas när du:
• Suddar markeringen genom att klicka utanför den
• Gör en ny markering
• Inaktiverar bilden som innehåller markeringen
• Stänger bilden som innehåller markeringen
• Öppnar en ny markering med Fil/Ny
• Använder ett kommando som suddar eller modifierar markeringen
Man kan föra över en markering från en bild till en annan genom att aktivera
bilden med markeringen, aktivera målbilden för att sedan trycka på shift-e
(snabbkommandot för Återskapa markering.
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Inställningar
Använd kommandona i denna meny för att ändra olika
preferensinställningar i SalsaJ.

Bredd…

Tar fram en dialogtruta där man kan ändra bredden hos
linjer som ritas med Rita.

Kvalitet JPEG…

Använd denna dialogruta för att ange kompressionsnivå när du använder
kommandot Fil/Spara som/Jpeg. Att ställa in en högre kompression (ett lägre
värde) ger mindre filer, men sämre bildkvalitet.
Teckensnitt…

Öppnar ett litet fönster med tre pop-up-menyer för att ange typsnitt, storlek och stil
på de fonter som används av textverktyget.

Ritverktyg

Använd dialogrutan Inställningar för att formge
diagram.
Bredd och Höjd anger storleken på diagrammet i
pixlar. Om Linjär skala på y-axeln är markerad, är

omfånget av y-axeln fixerat och de angivna
Minimum Y och Maximum Y används; om inte,
skalas diagrammet efter de minimala och maximala
gråskalevärdena. Markera Spara ej abskissor för
att få upp ”Lista”, ”Spara” och ”Kopiera” diagramfönster eller för att bara spara y-värden.
Markera Stäng automatiskt för att diagramfönstret
automatiskt skall stängas när du klickar på ”Lista”,
”Spara” eller ”Kopiera”. Markera Vertikal Profil
för att generera radvisa medelvärdesdiagram av
rektangulära områden i stället för de förvalda
kolumnvisa medelvärdesdiagrammen.
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Blandat…

Visar en dialogruta med diverse
valmöjligheter.
För detaljer om de olika funktionerna, se
online-manualen.

Förgrundsfärg…
Bakgrundsfärg…
Markeringsfärg…
Hårkors

(Självförklarande)

Gör om
Repeterar sista kommandot.
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Bild-menyn

Typ ►

Använd denna undermeny för att
bestämma typ för en aktiv bild
eller för att konvertera den till en
annan typ.
(För mer information om
bitmappade bilder, gå till
http://www.euhou.net/docupload/fil
es/software/manuel/Bitmap_Forma
t.html#Introduction.)
8-bitar

Konverterar till 8 bitars gråskala. Den aktiva bilden måste vara i 16 eller 32 bitars
gråskala, i 8 bitars färg eller i RGB-färg. För mer detaljer, se online-manualen.
16 bitar

Konverterar till ”unsigned” 16-bitars gråskala. Den aktiva bilden måste vara i 8
eller 32 bitars gråskala.
32 bitar

Konverterar till ”signed” 32-bitars flyttalsgråskala. Den aktiva bilden måste vara i
8 eller 16 bitars gråskala.
Färg 8 bitar

Konverterar till 8 bitars indexerad färg med ”Heckbert’s median-cut colour
quantization algorithm”. I en dialogruta anger man antalet färger (2-256). Den
aktiva bilden måste vara i RGB-färg.
Färg RGB

Konverterar till 32-bitars RGB-färg. Den aktiva bilden måste vara i gråskala, 8
bitars färg, eller en RGB-bunt (röd, grön, blå) eller en HSB-bunt (hue, saturation,
brightness /nyans, mättnad, ljushet).
21

Bunt RGB

Konverterar till en bunt med tre snitt /slices/ (röd, grön, blå). Den aktiva bilden
måste vara i RGB-färg.
Bunt HSB

Konverterar till en HSB-bunt med tre snitt /slices/ (hue, saturation, brightness).
Den aktiva bilden måste vara i RGB-färg.
Om man försöker göra en otillåten konvertering
får man upp en dialogruta som anger de tillåtna
konversionerna. En stjärna anger att både bilder
och buntar kan konverteras.

Justeringar ►

Ljusstyrka/kontrast…

Använd detta verktyg för att ändra ljusstyrka och kontrast i en aktiv bild. I 8bitarsbilder ändras ljusstyrka och kontrast genom att bildens look-up-tabell
(LUT) uppdateras utan att pixelvärdena ändras. För 16- och 32-bitarsbilder
uppdateras den visade bilden genom att ändra i överföringen (mapping) från
pixelvärdena till 8 bitars visning, som inte heller ändrar på pixelvärdena.
Ljusstyrka och kontrast i RGB-bilder ändras däremot genom att ändra i
pixelvärdena.
(Mer information om detta hittar du här:
http://www.euhou.net/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=
182.)

Ett snabbkommando för att justera ljusstyrka och kontrast är ctrl+shift+c (eller
bara shift+c). Om fönstret redan är öppet, aktiveras det.
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Fönstret överst i rutan ovanför
histogrammet visar hur pixelvärdena
omformas till 8-bitars (0-255)
visningsvärden. De två talen under
histogrammet anger området för
pixelvärdena (minimum och maximum).
De två värdena anger visningsintervallet
eller ”visningsfönstret”. SalsaJ visar
bilder genom att linjärt omforma
pixelvärden i visningsintervallet till
visningsvärden i intervallet 0-255. Pixlar
med värden lägre än minimum visas som
svarta och pixlar med värden större än
maximum visas som vita.
Det finns fyra skjutreglage/reglar.
Minimum och Maximum reglerar de
nedre och övre gränserna för
visningsintervallet. Med dessa reglar kan
man alltså justera gränserna för vilka
pixelvärden som ska avbildas som svarta
respektive vita. Med Ljusstyrka kan man
ändra ljusstyrkan i bilden genom flytta
på visningsintervallet. Kontrast ökar
eller minskar kontrasten genom att ändra omfånget på viningsområdet. Ju
smalare detta är, desto högre är kontrasten. Det är mycket instruktivt att prova
dessa funktioner på en bild, t ex en av supernovabilderna i HOU-paketet
(snx.fts).
Om du klickar på Auto kommer SalsaJ automatiskt att optimera ljusstyrka och
kontrast baserat på en analys av bildens histogram. Om du markerar ett område
kommer hela bilden att optimeras efter en analys av det markerade området.
Optimeringen utföres genom att tillåta att en liten andel av pixlarna i bilden
avbildas som mättade (svarta eller vita). Varje extra klick på Auto ökar antalet
mättade pixlar och där med också optimeringen.
Klicka på Nollställ för återställa ljusstyrka och kontrast till ursprungsvärdena.
Visningsintervallet återställs till hela intervallet för pixelvärden.
I stället för att använda Min/Max-reglarna kan
du klicka på Värde för att skriva in minsta
respektive största värden för visningsintervallet
i en dialogruta. Ett ”setMinAndMax()-makro
genereras om kommandoinspelaren är igång.

Klicka på Utför för att tillämpa den aktuella funktionen för visningsintervallet
på pixeldata. Om en markering har gjorts, ändras bara pixlarna inom det
markerade området. Denna valmöjlighet fungerar för närvarande bara för 8bitars bilder och buntar samt för RGB-buntar. Observera att detta är enda sättet
att ändra pixeldata för icke-RGB-bilder med Ljusstyrka/kontrast-verktyget.
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De följande valen (Fönster/nivå…, Färgbalans… och Gräns…) är avancerade och
kan hoppas över vid första läsningen!

Fönster/nivå…

Väljer du detta alternativ får du ett fönster
med en palett (överst) som visar hur
gråtonerna fördelar sig i visningsintervallet
och motsvarande histogram. De röda
markörerna markerar visningsintervallet
(”fönstret”), vars storlek kan justeras med
regelaget Fönster. Genom att flytta på
regelaget Nivå, kan du förflytta fönstret över
alla pixelvärdena.
Övning: Öppna bilden moon.fts och
experimentera med olika fönsterstorlekar och
studera hur paletten och bilden ändras när du
flyttar fönstret!

Färgbalans…
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Du kan analysera en RGB-bild med valet Färgbalans… som ger rutan Färger
(längst till höger). Med reglagen Maximum och Minimum bestämmer du
visningsfönstrets storlek. Med Ljusstyrka kan du förflytta fönstret över hela skalan
av pixelvärden. Pixelvärden i fönstret avbildas i den färg du valt i popup-rutan (här
blå).
Övning: Laborera med olika fönsterstorlekar och färger för att komma underfund
med hur ”Färgbalans…” fungerar!
Gräns…

Använd detta verktyg
för att sätta nedre och
övre tröskelvärden och
särskilja intressanta
partier i bilden
(”förgrunden”) från
bakgrunden (övriga
delar).

Om Röd har valts i popup-fönstret visas pixlar med ljusvärden i intervallet mellan
nedre och övre tröskelvärdet (”förgrunden”) i röd färg, övriga pixlar i svart-vitt.
Om Svartvit har
valts visas
förgrunden
(pixelvärden
mellan nedre och
övre tröskel) som
svart och de
övriga
(bakgrunden)
som vita.
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Om, slutligen,
Över/under

har valts, visas
förgrunden i
svart-vitt,
pixlar med
värden över
den övre
tröskeln som
gröna och de
med värden
under den
lägre tröskeln som blå.
Om du klickar på Värde får du en dialogruta, där du manuellt kan mata in nedre
och övre tröskelvärden.
Bra övning: Öppna bilden moon.fts och experimentera själv med de tre
inställningarna ovan. Tänk på att i histogrammet avsätts pixelvärdena utefter den
horisontella axeln och antalet pixlar med ett visst värde utefter den vertikala.

Storlek…
I denna ruta kan du själv skala om en aktiv
bild eller markering till en avsedd bredd och
höjd i pixlar. Om rutan Behåll skalförhållande
är markerad väljer du bredd och programmet
räknar ut motsvarande höjd. Om du i stället
väljer ny höjd och sätter 0 i Bredd-rutan,
kommer programmet att räkna ut bredden med
det givna skalförhållandet.
Markerar du Interpolera får du bilinjär
interpolation.
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Information…
Detta val öppnar en textruta med
information om den aktiva bilden.
För bilder i DICOM- eller FITSformaten visas också filhuvudinformation (header). Genom att
högerklicka i Info-rutan får du
upp en ruta med olika alternativ
för att spara informationen.

Egenskaper…
Rutan visar vilken längdskala den öppnade bilden har.
Skalan kan bestämmas under Analysera/Visa skala…

(Ska vara RGB)

Färg ►

Konvertera bunt till
RGB

Konverterar en bunt med 2
eller 3 bilder till en RGB-bild.
Bunten måste vara av typen
8- eller 16 bitars gråskala.
Detta är alltså ett sätt att
görafärgbilder!

27

Separera RGB

Delar upp en RGB-bild i tre bilder i 8-bitars eller 16-bitas gråskala.

Kombinera RGB

Kombinerar tre bilder till en RGB-bild.
Bilderna måste vara i 8-bitars eller 16-bitars
gråskala. Funktionen är omvändningen till
”Separera RGB”. Det används när du tagit
bilder genom filter i de tre RGB-färgerna. I
dialogrutan anger du de tre bilderna du vill
kombinera.

Buntar ►

Denna undermeny innehåller
kommandon som arbetar med
buntar.
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Lägg till bild

Lägger in en tom i bild efter den aktuella bilden i bunten. Håll Alt-knappen
nedtryckt för att lägga in bilden före den aktuella bilden.

Ta bort bild

Raderar den bild som visas.
Nästa bild

Visar den bild i bunten som följer den som just visas.
Föregående bild

Visar den bild som ligger före den bild i bunten som just visas.
Välj bild…

Visar en specificerad bild. Användaren ska
ange ett bildnummer i intervallet 1 till och
med antalet bilder i bunten.

Flytta bilder till bunt

Kommandot skapar en ny
bunt av alla öppna bilder som
visas i separata fönster.
Bilderna måste alla vara av
samma typ och storlek.

Konvertera bunt till bilder

Konverterar bilder i den aktuella bunten till separata bildfönster.
MontageMakaren…

Skapar en enda bild som innehåller bilder från en bunt.. Funktionen kan vara bra
när man visuellt vill jämföra en rad bilder i en bunt. I en dialogruta kan du ange
hur bilden ska se ut.
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Klipp ut markering (Extraire Sélection)

(Text saknas)
Projektion

(Text saknas)
Projektion 3D

(Text saknas)
Tvärsnitt (Oz)

(Text saknas)
Starta animering (Demarrer animation)

Animerar den aktiva stacken genom att i tur och ordning visa bilderna i bunten
till du avbryter. En genväg är att trycka på ”=”-tangenten.
Stoppa animering

Avbryter animeringen. Du kan också stoppa animeringen genom att klicka med
musen i bunten.
Inställningar för animering…
I denna ruta kan du ställa in
bildhastigheten
Man kan animera flera buntar åt
gången.

Crop
Beskär den aktiva bilden eller stacken enligt den rektangulära markering du gjort.
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Duplicera…
Skapar ett nytt fönster med en kopia av den aktiva bilden eller en rektangulär markering. Håll
Alt-tangenten nedtryckt för att gå förbi dialogrutan.

Byt namn…
Byter namn på den aktiva bilden.

Skala om…
Du kan skala om en bild eller markering horisontellt
och/eller vertikalt genom att ange skalfaktorer i
dialogrutan. Markera Interpolera för att få bilinjär
interpolation – det ger en utjämnande effekt på den
omskalade bilden. Använd helst heltalsfaktorer (1, 2,
3, … 25) för bäst resultat, särskilt tillsammans med
grafik och text. Vid skalfaktorer < 1 kan det vara bra
att jämna ut i originalbilden före omskalning.

Färger ►

Från denna undermeny kan du välja ett
antal alternativ för att bl a ge falska
färger åt gråskalebilder. Varje val svarar
mot en look-up-tabell (LUT). Fler än 100
andra tabeller finns tillgängliga på
http://rsb.info.nih.gov/ij/download/luts/
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Visa palett…
Visar ett diagram över den aktiva bilden
look-up-tabell (LUT). Look-upptabellen, eller färgtabellen, beskriver
färgen för var och en av de möjliga 256
pixelvärdena. För 16-bitars- och 32bitarsbilder avbildas intervallet för
pixelvärden på intervallet 0-255. Lägg
märke till att RGB-färgbilder inte
använder någon LUT.

Invertera palett
Inverterar den gällande look-up-tabellen (paletten). För 8-bitarsbilder byts varje värde v i
tabellen ut mot 255–v. I en inverterad LUT blir pixlar med värdet noll vita och pixlar med
värdet 255 blir svarta. En ”negativ” bild har skapats. Notera att pixelvärdena i bilden inte
ändras av detta kommando (till skillnad från kommandot Editera//Invertera) – det är bara bilden
på skärmen som ändras.

Färger…
(Text saknas)
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Operationer-menyn

Operationer mellan bilder
Kommandot utför aritmetiska och logiska operationer
mellan två bilder som väljs från pop-up-menyn
Operation i dialogrutan. Bild 1 och Bild 2 kan vara
buntar, som dock måste innehålla samma antal bilder.
Bilderna måste vara av samma datatyp, men behöver
ha samma storlek.

Man kan välja bland 12 operatorer från pop-up-menyn
Operation i dialogrutan Räknare. Markera Resultat i
nytt fönster för att visa resultatet i ett nytt fönster
(bild). Annars kommer resultatet att ersätta Bild 1 (alla
bilderna om det är en bunt).
Om du arbetar med 32-bitars bilder (flyttal) kommer
pixlar som är resultatet av en division med noll att
sättas till det största möjliga värdet (3,4⋅1038). Detta
värde kan ändras genom att gå till
Edititera/Inställningar/Blandat/Värde vid division
med noll.

Definitioner:
AND

bild1= bild1 AND bild2

OR

bild1= bild1 OR bild2

XOR

bild1= bild1 XOR bild2

Minimum

bild1 = min(bild1, bild2)

Maximum

bild1 = max(bild1, bild2)

Medelvärde

bild1 = (bild1+bild2)/2

Absolut differens

bild1 = |bild1-bild2|

Kopiera

bild1 = bild2

33

inte

Några exempel på operationer mellan två bilder:

Resultat med ”OCH”

Resultat med ”ELLER”:
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Resultat med ”XOR”:

Resultat med ”Absolut differens”:

Operationer på bild ►

Kommandona i denna undermeny, arbetar
med en konstant som kan adderas,
subtraheras, etc till varje pixel i en aktiv
bild eller markering. Om resultatet går
utanför det tillåtna max- eller minvärdet för
den aktuella datatypen, sätts värdet till maxeller minvärdet. Om det gäller en bunt
negligeras markeringar och operationen i
fråga utförs på varje bild i bunten.
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Addera…

Adderar ett konstant värde till bilden. I 8-bitarsbilder sätts ett resultat
större än 255 till 255. I 16-bitarsbilder (signed) sätts värden över
gränsen till just denna, 65 535.
Subtrahera…

Subtraherar en konstant från bilden. I 8-bitars- och 16-bitarsbilder sätt
resultat mindre än noll till noll.
Multiplicera…

Multiplicerar bilden (värdet i varje pixel) med den angivna (reella)
konstantvärdet. Liksom vid addition sätts värden över gränsen till 255
respektive 65 535.
Dividera…

Dividerar en bild med en angiven reell konstant. Försök att dividera
med noll ignoreras!
AND…

Utför operationen AND på varje data-bit i en bild den angivna binära
konstanten.
OR…

Utför operationen OR på varje data-bit i en bild den angivna binära
konstanten.
XOR…

Utför operationen XOR på varje data-bit i en bild den angivna binära
konstanten.
Min…

Pixlar i bilden med värden lägre än den angivna konstanten ersätts
med konstanten.
Max…

Pixlar i bilden med värden högre än den angivna konstanten ersätts
med konstanten.
Gamma…

Tillämpar funktionen f(p) = (p/255)^gamma × 255 på varje pixel (p) i
bilden eller markeringen, 0,1 ≤ gamma ≤ 5,0. I RGB-bilder tillämpas
funktionen på alla tre färgkanalerna. För 16-bitarsbilder används
bildens min- och maxvärden för skalning, i stället för 255.
Log…

För 8-bitarsbilder tillämpas funktionen f(p) = ln(p) × 255/ln(255) på
varje pixel p i bilden eller i markeringen. För 16-bitarsbilder används
bildens min- och maxvärden för skalning, i stället för 255. För
flyttalsbilder görs ingen skalning. För att beräkna 10-logaritmen för
bilden, multiplicera med 0,4343 (1/log 10)
Kvadrera

(text saknas)
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Ta kvadraten ur

(text saknas)
Invertera

Generar inversen (”reciprocal”) till den aktiva bilden eller
markeringen. Kommandot fungerar endast på 32-bitarsbilder (flyttal).

Rotera ►

Denna undermeny innehåller kommandon som roterar den
aktiva bilden eller bunten. Detta är originalbilden →

Horisontell symmetri

(vertikal rotationsaxel)

Vertikal symmetri

(horisontell rotationsaxel)

Rotera 90° åt
vänster (moturs)
Tillämpar du kommandot två gånger kommer du tillbaka till utgångsbilden.
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Rotera 90° åt
höger (medurs)

Rotera…

I dialogrutan anger du hur många grader du vill rotera bilden (medurs).
Översättning (??? Translation)
Translaterar (förflyttar i sidled) den aktiva bilden eller bunten.
Förflyttningens storlek (i pixlar) anges i pop-up-rutorna i dialogrutan
Translation. Markera Interpolera för bästa resultat.
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Analysera-menyn

Mätvärde
Beroende på vilken markering som är gjord beräknas och visas antingen areastatistik,
linjelängder eller vinklar.
• Areastatistik beräknas om ingen markering gjorts eller om en underregion i bilden har
markerats med endera av de fyra verktygen
på verktygsraden.
• Linjelängd och vinkel beräknas om en linjemarkering gjorts med något av de tre verktygen
.
Exempel:

Arean anges i enhet som ställts in i Inställnings-menyn (se
nedan, här ljusår2). Mean är medelvärdet av ”counts”, dvs
ljusstyrkan i markeringen, Min och Max är minsta resp.
största ljusstyrkan. XM och YM är koordinaterna för
masscentrum (i vald enhet, här ljusår)
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(Snittets längd anges här i pixlar)

För att exportera mätresultaten som en tabulerad textfil, väljer man
Fil/Spara som/Mätningar… från SalsaJ:s menyrad eller Fil/Spara som från Resultat-fönstrets
menyrad. Kopiera mätresultaten till klippbordet genom att välja Editera/Kopiera allt från
Resultat-fönstrets menyrad. Man kan också spara mätningarna genom att högerklicka i
Resultat-fönstret och välja Spara som eller Kopiera allt från popup-menyn.
Bredden på kolumnerna i Resultat-fönstret kan man justera genom att klicka och dra på de
vertikala linjerna i kolumnhuvudena.

Mätinställningar…
Man bockar för de beräkningar man vill göra
med hjälp av kommandot Mätningar (se ovan).

Nollställ resultat
Raderar resultattabellen och mätregistret.

Fotometri
Fotometri är att bestämma ljusflödet från en stjärna. Det beräknas genom att från pixlarnas
integrerade värden subtrahera himmelsbakgrunden (sky background). Detta värde hänger ihop
med stjärnans intensitetsselektion som framgår av nedanstående. Klicka en gång för att välja
ett delområde där en fotometrisk mätning ska göras.
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Exempel:

Nollställ fotometri
Kommandot raderar resultattabellen och stoppar mätregistret.

Parametrar för fotometri

Visa skala
Använd denna dialogruta för att definiera rumsskalan för den
aktiva bilden så att mätresultat kan anges i kalibrerade enheter,
t ex mm eller ljusår. Innan man använder detta kommando,
gör man en linjeselektion som motsvarar ett känt avstånd. Ta
sedan fram dialogrutan Visa skala och skriv in det kända
avståndet med enhet. Klicka sedan på OK. Avståndet i pixlar
har SalsaJ fyllt i (utifrån längden av linjeselektionen).
Nollställ Avstånd i pixlar om du vill återgå till pixelmätning.
Genom att sätta Bredd/höjdkvot till ett annat värde än 1.0 kan
man ha olika skalor i horisontal- och vertikalled, t ex 100
pixlar/cm horisontellt och 95 pixlar/cm vertikalt. För att
bestämma Bredd/höjdkvot för pixlarna, mät bredd och höjd
(i pixlar) för ett digitaliserat objekt där man vet att
Bredd/höjdkvoten är 1:1. Skriv in den uppmätta bredden (i pixlar) i fältet Avstånd i pixlar.
Skriv in den kända bredden i Verkligt avstånd. Beräkna sedan Bredd/höjdkvot genom att
dividera bredden med höjden och skriv in resultatet i Bredd/höjdkvot.
Om Global är markerat, så används skalan som definierats i denna dialogruta för alla bilder,
inte bara för den aktiva.
(Två exempel på hur man använder Set Scale-kommandot finns på: Area Measurements (PDF) och
DNA Contour Length Measurement. )
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Histogram
Beräknar och visar ett histogram över hur gråtonerna varierar i den aktiva bilden eller
selektionen. x-axeln visar de möjliga gråskalevärdena (0 – 255) och y-axeln visar antalet
pixlar som hittats för varje gråskalevärde. Det totala pixelvärdet anges och visas också, liksom
medelvärde, standardavvikelse; ävenså minsta, största och typvärde (mode) för
gråskalevärdena.

Använd Spara eller Kopiera-knappen för att spara histogramdata. Klicka på Log för att visa
diagrammet i en logaritmisk skala. Värde och Nummer i dialogrutan anger gråskalevärdet (0
– 255) för markörens läge i x-led i bilden och det antal pixlar som har det värdet.
För en RGB-bild räknas histogrammet ut genom att konvertera varje pixel till en gråskala med
formeln grå = 0,299röd + 0,587grön + 0,114blå (ett vägt medelvärde) eller med formeln
grå = (röd + grön + blå)/3.
I 16-bitars bilder delas området mellan Min och Max-värdena in i 256 bins.

Snitt

Visar en tvådimensionell graf längs en linjemarkering i bilden. x-axeln visar avstånd (här i
ljusår, Ly, eftersom denna enhet valts i Mätinställningar) längs linjen och y-axeln visar
pixelintensiteten. Koordinaterna för hårkorset anges på bottenraden i diagramrutan. Klickar
man i en punkt i diagrammet registreras koordinaterna i Resultat-rutan.
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3D-Snitt
Visar en tredimensionell graf över pixelintensiteten i en gråskala eller i ”falska” färger.
Kommandot skapar en stack av grafer när källan är en stack. Man kan förbättra en del grafer
genom att justera kontrasten i bilden eller genom att jämna ut den. Om du stänger fönster med
en stack avbryts diagramprocessen.

Ändra i Antal samples för att ställa in antalet profiler
som ska ge underlag för diagrammet. Markera Visa
rutnät för att få konturen i varje graf ritad i svart.
Markera Skuggor om du vill ha en skuggat graf.
Grafen kommer att vara i färg om källbilden använder
en färg-LUT. Markera Visa axlar för att få de tre
axlarna utritade och betecknade. Om Invertera är
markerad, representeras ljusare områden i källbilden
av låga nivåer i grafen (dalar) medan mörka områden
visas som högre liggande områden (toppar). Om
Svart bakgrund är markerad visas grafen mot en
svart bakgrund.
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Radiospektrum
(Vid översättningen fanns inget inga mätdata tillgängliga, varför de engelska menyerna och
dialogrutorna använts.)
När man klickar på Radiospektrum i Analys-menyn genereras ett radiospektrum som en
tvådimensionell graf. Filen som öppnas med dialogrutan måste vara i FITS-format. När bilden
öppnas visar x-axeln från början hastighet, men den kan bytas till kanal (channel), frekvens
eller våglängd med Set Scale-knappen.

Anpassa en baslinje (ett polynom av grad 1 – 4)
till de tomma delarna av spektrat (utanför
toppen/topparna) med Baseline-knappen.
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Använd nedanstående dialogruta för att ange två intervall och gradtalet på baslinjen. Markera
Display zero line in blue för att visa (den nya) x-axeln i blått.

Subtrahera baslinjen med Subtract Baseline-knappen.
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Anpassa en Gausskurva till en spektrallinje med
Gaussian fit-knappen.

Använd denna dialogruta för att ange
anpassningsintervallet. Värdena för amplitud,
centrum och bredd (width) kan anges för att
starta en iteration.

Resultatet av anpassningen visas i Gaussian fit results window-fönstret; värdena kan kopieras
för att klistra in i ett kalkylblad.
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Optiskt spektrum
Öppnar ett optiskt spektrum som en 32-bitars bild; spektrat måste vara en textfil. Formatet får
bara innehålla två kolumner. Den första raden i varje kolumn måste vara en etta (?) . Bildens
bredd bestäms genom skanning av filen där antalet rader räknas; höjden är fix, 100 pixlar.

Använder man en horisontell graf representerar x-axeln värdena i första kolumnen och
y-axeln värdena i den andra.

Verktyg ►

Denna undermeny ger tillgång till olika plugins för bildbehandling.
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Spara koordinater
Skriver xy-koordinater och pixelvärden för alla
icke-bakgrundspixlar i den aktiva bilden. För
gråskalebilder skriver kommandot tre värden per
rad (x, y och pixelvärde) åtskilda av mellanslag.
För RGB-bilder skriver det fem värden per rad (x,
y, röd-, grön- och blåvärden).

Approximera kurvor
Beräknar och visar den anpassade kurvan och en tabell med de ursprungliga xy-koordinaterna.
Exempel:
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Flera markeringar…
När du gör detta val dyker en Urvals-meny upp. Urvals-verktyget fungerar då flera areamarkeringar gjorts. (På engelska kallas en sådan markering för ROI - Region of Interest,
intressant område.)
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Klicka på Lägg till för att lägga en markering (ROI) till listan. Klicka Ta bort för att radera en
vald markering från listan. Klicka Öppna allt för att öppna alla markeringsfiler i en mapp för
lägga dem till listan. Klicka Spara för att spara de valda markeringarna som filer. Klicka Mät
för att mäta upp de valda markeringarna. Om det är fråga om en bunt ger en dialogruta
möjlighet till att mäta alla bilder i stacken eller bara det aktuella bilden (slice). Klicka Rita för
att rita konturerna av de valda markeringarna genom att använda den aktuella förgrundsfärgen
och linjebredden. Klicka på Bild/Färger-fönstret för att välja förgrundsfärg. Använd
Editera/Inställningar/Bredd… för att välja linjebredd.

Skala…
Lägger in en ”skalpinne” i bilden. Den anger längder i pixlar (eller i den enhet som valts i
Inställnings-menyn). Placering i bilden kan väljas.

Numrerad bild…
Detta val fungerar felaktigt för närvarande. Det ger i stället möjlighet att lägga in en mer
detaljerad skalangivelse i bilden (se nedan).
Skapar en RGB-kopia av den aktiva bilden med en kalibreringsskala inlagd.
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Kalibrera…
Använd denna dialogruta för att kalibrera en bild till en uppsättning densitetsstandarder, t ex
till en radioaktiv isotopstandard eller till en kalibrerad optisk densitetskarta. Innan du
använder detta kommando, använd Analysera/Nollställ resultat för att nollställa mätregistret
och använd något av markeringsverktygen och Analysera/Mät för att registrera medelvärdet
av gråskalan för varje standard. Det finn en länk (http://rsb.info.nih.gov/ij/docs/calibration)
som visar hur man kalibrerar en optisk densitetsskala.
När mätningarna avslutats, välj Analysera/Kalibrera… för att ta fram dialogrutan för
kalibrering. För att kalibrera bilden, skriv in de kända standardvärdena i högra kolumnen, välj
en kurvanpassning från pop-up-menyn, skriv in mätenhet och klicka OK. SalsaJ kommer nu
att visa kalibreringsfunktionen.
Om kalibreringsfunktionen inte visar sig tillräckligt bra, ta fram dialogrutan för kalibrering
igen och välj en annan kurvanpassning.
”Rodbard” är en allmän kurvanpassningsfunktion med fyra parametrar som föreslagits av
David Rodbard vid NIH (National Institute of Health, USA). Funktionen ser ut så här:
y = d + (a - d)/(1 + (x/c)b)
Genom att välja Uncalibrated OD i pop-up-menyn kommer SalsaJ att konvertera
gråskalevärden till okalibrerade optiska densitetsvärden (OD) med funktionen:
Okalibrerad OD = log10(255/pixelvärde)
Man behöver inte mäta upp någon OD-standard eller skriva in några kända OD-värden för att
använda denna funktion.

51

Plugins-menyn

Inroduktion
Plugins (insticksprogram) är moduler med programkod som utökar SalsaJ:s möjligheter.
Plugins är skrivna i programspråket Java och kompileras till .class-filer. Makron, som skrivs
SalsaJ:s Javaliknande makrospråk, sparas som .txt-filer. Plugins fungerar snabbare och är mer
mångsidiga, men makron är lättare att skriva och korrigera.
Plugins och makron i undermenyer till Plugins-mappen listas i undermenyer. Använd
Plugins/Snabbkommandon/Ny genväg… för att skapa en genväg till en plugin eller makro.
Använd Plugins/Snabbkommandon/Installera plugin…
Det finns fler än 100 plugins tillgängliga på ImageJ:s hemsida, liksom över 80 makron. Det
finns ett lärprogram (tutorial) för den som vill skriva plugins på
http://mtd.fh-hagenberg.at/depot/imaging/imagej/. Information om makron finns på
http://rsb.info.nih.gov/ij/developer/macro/macros.html.
För mer information om plugins, gå till online-manualen på http://euhou.net.
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