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Sammanfattning
Detta arbete handlar om att optimera färgvalen i en 3D-visualisering. Målet är att ta
fram en serie mätmetoder som kommer att utvärdera hur bra färgpaletter är. Det
blev totalt tre mätmetoder som togs fram. Den första handlar om att mäta och summera avstånden mellan alla färger i en färgrymd som heter CIELab, där stora avstånd
betyder bra spridning. Mätmetod nummer två går ut på att mäta volym och yta för
en figur som skapas med alla färgpunkter i färgrymden, därefter kommer relationen
mellan dessa bestämma hur bra palett det är. Ett stort förhållande mellan ytan och
volymen är önskvärt eftersom att det betyder att det är bra spridning. Den tredje
metoden som tagits fram går ut på att mäta ett medelavstånd från alla färger till en
medelpunkt som har räknats fram.
Paletter kommer att testas med dessa metoder och de paletter som visar bäst resultat enligt mätmetoderna kommer att visualiseras och testas vidare. Framtagning av
paletter görs på två sätt, det första är att låta MATLAB slumpa fram paletter. Det
andra är att själv välja ut paletter.
Ett oväntat resultat är att färger som är mättade och ligger långt ut i kanterna på
CIELab-färgrymden inte är de bästa för denna visualisering. Anledningen till att de
inte är bra är på grund av deras oförmåga att reflektera ljus och skugga vilket leder
till att till exempel tredimensionella byggnader uppfattas som platta. Däremot är de
paletter som har färger nära kanterna bättre ur en åskådares synvinkel för då är färgerna lättare att särskilja samt att byggnaders konturer syns bättre.
Att hitta en palett som kommer vara bäst är omöjligt eftersom människor inte upplever färger på samma sätt, en palett som jag upplever som den bästa kommer inte
alltid att vara den bästa för en annan person. Min rekommendation till ett nästa steg
är därför att ta fram en helt ny palett utifrån resultaten i denna rapport för då kan
man bättre optimera färgvalen samt göra mätningar på ljus och skugga.
Nyckelord: Visualisering, paletter, kontrast.
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Abstract
This work is about optimizing the color choices in a 3D visualization. The goal is to
develop a series of measurement methods that will evaluate how good color palettes
are. Three measurement methods have been developed. The first is about measuring
and summarizing the distances between all colors in a color space called CIELab,
where large distances mean good spread. Measurement method number two will
measure the volume and surface of a polyhedron created with all color points in the
color space, then the ratio between these will determine how good the palette it is.
A large ratio between the surface and the volume is desirable because it means that it
is good spread. The third method developed is to measure an average distance from
all colors to a center point that has been calculated from the pallet that’s being measured.
Palettes will be tested with these methods and the palettes that show the best results
according to the measurement methods will be visualized and tested further. The
development of pallets is done in two ways, the first being to allow MATLAB to
randomize palettes. The second is to assign pallets manually.
Unexpected results are that colors that are clean and far out in the edges of the
CIELab color space are not the best for visualization. The reason is because of their
inability to reflect light and shadow, which leads to, for example, three-dimensional
buildings being perceived as flat. On the other hand, the palettes that have colors
near the edges are better from a spectator's point of view because then the colors are
easier to distinguish and that the contours of buildings are better seen.
Finding a palette that will be best is impossible because people do not experience
colors the same way. A palette that I experience as the best will not always be the
best one for another person. My recommendation for a next step is therefore to develop a completely new palette based on the results in this report, in which case you
can better optimize the color choices and make measurements on light and shadow.
Keywords: Visualization, palette, contrast.
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1 Introduktion
När man har en vanlig karta framför sig som man ser i 2D så är det enkelt att se
byggnader, gator, ledningsrätter och så vidare. Men när dessa överlappar varandra så
kan det bli svårare att urskilja vad som är vad. Därför har en visualisering tagits fram
och lagts ovanpå kartan för att förtydliga vad finns på den. I visualiseringen så har de
olika objekt som visas unika färger för att det ska vara enkelt att se skillnad på objekten och urskilja dem från varandra. Visualiseringen i kombination med kartan gör att
de personer som tittar på den kommer att få en förbättrad förståelse för vad det är
som visas. När man vill visualisera kartor i 3D är det viktigt att kunna se vad som visualiseras utan att olika objekt blandas ihop av åskådaren. Den här rapporten handlar
om att optimera färgval för visualiseringen i 3D, det som visualiseras i den här specifika studien är fastighetsdata i form av 2D-objekt. Totalt är det åtta olika typer av
objekt som visualiseras och dessa är servitut, ledningsrätt, 3D fastighet, 2D fastighet, byggnadsverk, DEM, gemensam anläggning och okänd se figur 1. I den befintliga applikationen har dessa objekt redan en färg men färgerna ska bytas ut mot nya
färger och dessa ska vara lätt för åskådaren att urskilja och förstå. Problemet med de
färger som redan fanns var att dessa färgval inte var motiverade, de var helt enkelt
slumpmässigt valda. Uppdraget är att ta fram en eller flera olika paletter med färger/nyanser. Färgerna i dessa paletter skall synas bra även om de färglagda objekten
ligger nära varandra och färgerna ska medverka till att objekten enkelt kan urskiljas.
Valet av lämpliga färger kommer att göras med hjälp av tre olika färgrymder, dessa
är RGB, HSV och CIELab. Dessutom kommer en egen framtagen metod att mäta
om färgvalen medverkade till att objekten blev urskiljningsbara. Alla mätningar
kommer att ske i en färgrymd som heter CIELab och de färger som inte valts i
CIELab kommer att konverteras till denna färgrymd så att alla mätningar blir likvärdiga. Målet är att i slutet ha en palett som ska ha bra kontrast mellan de färger som
finns i paletten och att det ska visualiseras. Avgränsningar i detta arbete är färgförändring vid transparens och skuggning samt färgblindhet. Det finns mycket att ta
hänsyn till när det gäller färgblindhet, men i denna studie så begränsas det med att
testa en palett som redan finns och är framtagen för färgblinda. I övrigt så kommer
det inte vara en stor faktor i arbetet. Den frågeställning som kommer att arbetas
med är: Betyder hög kontrast mellan färger att det är en bra palett?
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Figur 1: Den visualisering som kommer att arbetas med där färgerna skall förändras.
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2 Teori
Framtagning och mätning av paletter bygger på en teori att det ska vara enklare att
urskilja färger med hög kontrast.
2.1

Paletter

En palett är en uppsättning färger som används vid färgsättning, under arbetet så
kommer ordet palett att nämnas ett flertal gånger och då är det denna definition som
gäller. Ett annat or som kommer att dyka upp är färgrymd, detta är en volym där
olika punkter i volymen beskriver en färg.
2.1.1 Färgers funktion inom visualisering
En populär aspekt när man jobbar med färger är färgharmoni, det är ett gammalt
koncept som bygger på tre perceptuella faktorer: nyans, ljushet och färg. Men man
kan också använda färg för att flytta fokus, detta brukar kallas för pop-out. Med
denna metod kan man hjälpa människan att enkelt och snabbt hitta visuella egenskaper i bilder eller figurer. Generellt så brukas färger användas för att gruppera och
färglägga objekt [1].
2.1.2 Vanligaste
En av de vanligaste paletterna som används vid visualiseringar idag är den som kallas
”Rainbow”, dock är denna sällan om ens någonsin den bästa att använda. Anledningen till att denna palett inte är bra är för att den kan vara vilseledande, förvirrande och kan helt dölja data [2]. Anledningen till att den kan vara förvirrande är för
att den är sorterad utifrån våglängd och inte perceptuellt till skillnad från en palett i
gråskala som är sorterad perceptuellt, där mörkare färger representerar större värden och ljusare färger representerar minde värden [2]. Denna ljushetsskillnad framgår inte lika tydligt i en ”Rainbow”-palett. Ett exempel på detta är om några personer får en uppsättning brickor färgade i en gråskala och sedan skulle sortera dessa, då
skulle resultatet bli att brickorna ligger i ordningen mörkt till ljust eller tvärt om.
Men om samma sak skulle göras med färgade brickor så kommer det inte bli samstämmiga resultat alla gånger för nu skulle alla brickor kunna läggas på olika sätt beroende på personens egna färguppfattning. Mörkt till ljust, kallt till varmt, efter
regnbågen eller på annat sätt. Det är på grund av detta som en ”Rainbow”- palett kan
framstå som förvirrande och om man ska använda denna palett för att avläsa värden
så måste man därför hänvisa färger till en legend/färgskala som beskriver dess värden. Men det beror också på vad man ska visualisera [2] [3].
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2.1.3 Problem med paletter
Ett problem är att paletter inte brukar variera tillräckligt i ”Ljushet” och är ofta designade för att användas till ”user interfaces”(UI). Detta är inte samma sak som visualiseringar, för ett user interface ska vara snyggt estetiskt. Men en visualisering
handlar inte alltid om att det ska vara snyggt, det handlar om att kunna se vad som
visas på ett bra och användarvänligt sätt. Användning av dessa UI-paletter kan medföra svårigheter för personer som inte kan se färger när rött, blått och grått plötsligt
är samma färger [4].
Ett annat problem är att de paletter som finns tillgängliga har inte alltid tillräckligt
med färger, det vill säga att de kan vara begränsade till ett visst antal färger och dessa
räcker inte alltid för att göra mer komplicerade visualiseringar [4].
Ett tredje problem som finns är att det finns paletter som är gradienter av samma
färg och i en sådan kan man ta fram många olika ljushetsvariationer inom samma
färg. Men ur ett användarperspektiv så är det inte så bra heller eftersom att det är
svårt att se skillnaden mellan färger inom samma färgområde [4].
För att undvika problemen och se till att det blir tillräckligt bra paletter så måste det
vara en stor variation i både färg och ljushet. En palett som är enfärgad kommer att
fungera bra för personer med färgblindhet. Men att bara ha en palett som varierar i
ljushet räcker inte alla gånger. Med mer variation i både färg och ljushet i den valda
paletten så kommer det att bli enklare att se skillnad på data som visualiseras. För
personer utan färgblindhet så kommer en variation i färg och ljushet att vara bra,
men för de som har svårigheter med färgseendet så föredras en variation i ljushet. Så
för att en palett ska vara bra för både färgblinda och färgseende så bör det vara gradientpaletter som innehåller olika nyanser [4].
2.1.4 Framtagning av paletter
Någon form av färgblindhet påverkar cirka 4 % av världsbefolkningen och eftersom
en nedsättning i färgseende påverkar hur man ser färger så är det bra om en palett
som har färgblinda i åtanke används vid visualiseringar.
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En designprincip för att skapa moderna monotont ökande paletter är att använda sig
av en linjär ökning av ljushet för att undvika en uppfattning av gradienter som inte
finns. Ett exempel för att förtydliga är att en palett kan snabbt förändras i både nyans
och ljushet, detta gör att små försändningar i det data som visas kan se ut som väldigt
stora på grund av färgförändringen. Men stora förändringar i det data som visas kan
även framstå som små eller obefintliga. De färger som finns i paletten bör ha lika
stort avstånd mellan varandra i färgrymden för att säkerställa att färgerna ändras med
konstant hastighet, det vill säga perceptuellt enhetligt. Att vara enhetlig i denna
aspekt är ett kvantitativt sätt att förhindra att regionerna i paletten ändras för snabbt
eller för långsamt. Detta gör att väsentliga förändringar i data kommer att bli visuellt uppenbara. En palett som redan är utvecklad enligt ovanstående princip i
MATLAB är Parula [5].
2.2

Kontrast

Att se kontrast är en viktig grundläggande uppgift som ögat har och som gör det
möjligt för oss människor att se och urskilja saker. Utan förmågan att se kontrast så
skulle vi inte längre kunna uppfatta saker. Om exempelvis ett litet objekt skulle
ligga på ett större och det inte skulle vara någon kontrast så skulle vi inte kunna se
att det var två olika objekt. Men det är inte bara tolkningen av färg som gör det möjligt att urskilja objekt, ljus kommer också att underlätta. Om två färger som har
samma nyans men liten skillnad i ljushet ligger bredvid varandra och sedan blir belysta, kommer den ljusare färgen att framstå som ljusare jämfört med den mörkare
och den mörkare kommer att framstå som ännu mörkare. Detta brukar man kalla
för kantkontrast, om det skulle dras en linje mellan dessa två färger så skulle kantkontrasten försvinna. [6]
2.3

Färgrymder

2.3.1 RGB
En RGB-modell består av tre grundfärger vilket är röd, grön och blå, därav begreppet RGB. Med denna färgrymd så kan man skapa alla färger som ligger inom ramarna för den valda triangeln i figur 2. Olika färgrymder har olika många färger,
detta beror på att de har olika stora trianglar som bestämmer dess färgrymd, se figur
2. Adobe RBG och sRGB är de mest förekommande färgrymderna i detta sammanhang [7].
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Figur 2: Denna figur visar olika trianglar som
bestämmer färgrymderna för olika färg
modeller inritat i CIE 1931 kromaticitets
diagram [8].

Figur 3: En kub som illustrerar hur RBG
färgrymden kan se ut. Färgen i denna rymd
varierar beroende på vilken triangel som väljs att
visas i figur 2. [9]

Observera att områdena i figur 2 är kromaticitetvärden, det vill säga färgvärden. Zriktningen i detta diagram är att likställa med ljushet hos den valda färgen.
Efter att en triangel har valts, exempelvis RGB i figur 2 ovan, kommer färgerna inuti
triangeln att vara färgerna i färgrymden. Ett annat sätt att illustrera denna rymd är
att låta dessa färger utgöra koordinaterna i en 3D rymd och låta intensiteten hos respektive färg beteckna läget utefter dess koordinat riktning. På detta sätt kan man illustrera RBG-färgrymden som en kub, där (0,0,0) är början, ingen ljusintensitet och
ingen färg och detta ger färgen svart. I andra ändan av kuben finns (1,1,1) som är
max ljus i samtliga färger och sannolikt nära vitt [10]. Detta om man talar om normaliserade RGB värden. De flesta som jobbar med RGB värden i datormiljö kan
känna sig mer familjära med värden från 0 till 255, som är bitdjup på en byte. I datorns färgkub kan man stega mellan 0 till 255 i tre olika riktningar som i sin tur
kommer att påverka hur mycket rött, grönt eller blått det kommer att vara i den
färg som visas. De värden som blir valda mellan 0 och 255 kommer sen att konverteras till ett procentvärde i rött, grönt och blått, det vill säga de normaliseras så att
de sedan passar in i kuben [11]. Man kan då beskriva detta så här:
”values = 0, 51, 102, 153, 204, 255 in decimal, which = 0%, 20%, 40%, 60%,
80%, 100% [11]”

Om alla tre variabler för färgerna är noll kommer färgen att var svart och om alla är
255 kommer det att var vitt [10]. Man kan inte ha negativa färden i denna modell eftersom att den är uppbyggd av positiva intensitetsvärden. Ett exempel på det vita
kan man se i figur 3 [11].
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2.3.2 HSV
Denna färgrymd går att beskriva som en tjock skiva eller en ”hexacone” i tre dimensioner där den vertikala axeln representerar intensiteten. Bokstaven H i HSV står för
”Hue” eller nyans på svenska, nyansen bestäms med en vinkel i radianer där 0π representerar rött, grönt är 2π/3 och blått finns vid 4π/3 och efter det så kommer
man tillbaka till rött igen. Bokstaven S står för ”saturation”, det vill säga mättnad,
och beskriver hur klar färgen är. Graden av mättnad mäter man mellan 0 som är
mittpunkten och 1 som är utsidan. Bokstaven V står för ”value” som är ett procentuellt värde mellan 0 oh 100. Detta värde påverkar en färgs luminans eller ljushet, om
man har en färg med hög luminans så kommer färgen att se ljus ut. Men om man har
låg luminans så kommer den att se mörk ut [12] [13].

Figur 4: HSV-färgrymden visualiserad som skiva och kon [14].
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2.3.3 CIELAB
CIELAB är en utveckling av CIE-X,Y,Z som visas i figur 2 som tidigare var en färgrymd, dock hade denna lite svagheter som gjorde att den inte var optimal. När man
utvecklade CIELAB 1976 så var denna färgrymd den mest utvecklade som fanns och
den användes överallt i världen. Färgrymden i sig består av tre axlar där L-axeln representerar en gråskala och påverkar ljusheten hos en färg, A-axeln går mellan röd
(positiv) och grön (negativ) samt B-axeln går mellan gul (positiv) och blå (negativ)
[15] [12]. Eftersom färgerna röd och grön samt blå och gul ligger på olika sidor av
varandra i färgrymden så kan inte en färg vara både röd och grön eller blå och gul
samtidigt på grund av att ett värde aldrig kan vara både positivt och negativt samtidigt. I denna färgrymd så har röd ett positivt värde och grönt har ett negativt, dessa
färger ligger längs a-axeln. Samma gäller för gult som är positivt och blått som är negativt, dessa finner man längs b-axeln. Mitt i mellan dessa två axlar och fyra färger
ligger origo för denna rymd, en gråaktig färg kommer att antas beroende på värdet
på L-axeln som representerar gråskalan i färgrymden. En väldigt viktig egenskap
med denna färgrymd är att den är enhetsoberoende, detta gör att man kan kommunicera olika färger över olika enheter [12]. Denna färgrymd är en internationell standard som är utformad för perceptuell enhetlighet, syftet är att färgskillnader som en
människa kan uppfatta lika stora euklidiska avstånd i denna färgrymd [13]. Med
andra ord så är denna modell framtagen med tanke på hur en människa uppfattar färger, samt att CIELab anses vara mer linjärt perceptuell.

Figur 5: CIELAB färgrymd, sidovy [16]

Figur 6: CIELAB färgrymd, toppvy [17]
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3 Mätmetoder för färgspridning i paletter
Anledningen till att CIELab är den primära färgrymden som kommer att användas
för mätning i mätmetoderna är för att den är framtagen och designad efter människans förmåga att se och uppfatta färger. På grund av detta så anser jag att CIELab är
den mest passande färgrymden att göra mätningarna i. De andra färgrymderna RGB
och HSV har använts vid inmatning, sortering och mätning av paletterna. Anledningen till att det inte förekommer inmatning av färger i form av CIELab-koordinater är för att det är svårt att säga var en färg ligger på grund av färgrymdens form.
Mätmetoderna har jag själv kommit på för att mäta färgspridning hos paletterna. De
två första används mest frekvent för att mäta spridning och den tredje används för
att avgöra vilken av två paletter som har störst medelspridning mellan två paletter.

3.1.1 Distans mellan färger
Den första metoden som används för att beräkna en bra färgpalett går ut på att mäta
avståndet mellan de valda färgerna. Avståndet kommer att mätas i CIELab-färgrymden, färger kommer att väljas eller genereras slumpmässigt och matas in som RGB
värden i en matris i MATLAB. Efter detta så måste värdena i matrisen divideras med
255 om värdena i RGB är mellan 0 – 255 och inte 0-1, anledningen till detta är att
metoderna i MATLAB är framtagna att jobba med 0-1 värden. Sen kommer värdena
att konverteras till CIELab för att ritas ut i denna färgrymd.
Definitionen i denna metod för en bra palett är en stor summa för avstånden eftersom att det ger en stor spridning på färgerna i färgrymden. För att beräkna avstånd mellan färger så kommer följande formel att användas:
∆𝐸𝑎𝑏 = √(𝐿∗2 − 𝐿∗1 )2 + (𝑎2∗ − 𝑎1∗ )2 + (𝑏2∗ − 𝑏1∗ )2
I formeln representeras färgerna av (𝐿1 , 𝑎1 , 𝑏1 ) 𝑜𝑐ℎ (𝐿2 , 𝑎2 , 𝑏2 ) och ekvationen
resulterar i ∆𝐸 som är avståndet mellan färgerna. ∆𝐸 är en avståndsenhet i CIELabfärgrymden, men om avstånd är mindre än 3 enheter så är det svårt att uppfatta
färgskillnader, det minsta värdet ligger kring 2,3 ∆𝐸 och vid lägre värden så ser
människan inte längre någon skillnad [18] [19]. Alltså är det bra med stora avstånd
eftersom att det då blir lättare för människan att se skillnad.
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Metoden är designad så att den inte ska mäta samma avstånd flera gånger. Som man
kan se i figur 7 så illustreras mätningarna mellan olika punkter och här förekommer
en mätning två gånger, denna är mellan punkt 1 och 3. I koden så kommer
mätningar inte att göras som redan gjorts, detta för att summan ska bli mindre och
lättare att analysera. Den formel som används finns på nästa sida och formeln bygger
på den som finns ovan för att mäta avstånd.
𝑛

𝑛

∗
∗
∗
∑ ∑ √(𝐿𝑗+1
− 𝐿∗𝑖 )2 + (𝑎𝑗+1
− 𝑎𝑖∗ )2 + (𝑏𝑗+1
− 𝑏𝑖∗ )2
𝑖=1 𝑗=𝑖

Figur 7: En illustration i 2D som beskriver tillvägagångssättet för mätningen av distanser. Linjerna
mellan punkter i både figur a), b) och c) är avståndet mellan dessa punkter. I figur a) ritas iteration 1
och 2 ut och i figur b) ritas iteration 3 och i figur c) ritas iteration 1 och n ut.
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3.1.2 Yta och volym på figur i färgrymd
Denna metod bygger på att alla färgerna har ett avstånd till ett medelvärde som ligger i centrum för den figur färgpunkterna spänner upp. Färgerna illustreras som en
prick i rymden med en linje som går mellan denna färg till mittpunkten, för en visuell representation av detta se figur 10 i nästa avsnitt. Linjer kommer också att dras
till närliggande färgpunkter, detta visas i figur 8. Mellan dessa linjer så kommer det
bildas trianglar vilket gör att mätningen kommer att få en volym och en yta se figur
9.

Figur 8: Samma mätning som i figur 10 fast
med ett skal i from av trianglar, detta gör
mätning av volym och yta möjlig.

Figur 9: En figur på en tetraed som visar
variabler för beräkning av volym.

För att uppnå stor skillnad i kontrast i både färg och ljushet så måste det vara stor
volym och liten yta. Om det är en stor yta men liten volym så kommer det att likna
en pinne som figur och det beyder att det är dålig spridning på färgerna eftersom att
de ligger nära varandra i rymden. Fördelen med denna mätmetod är dessutom att
det går att mäta hur bra färgval det har gjorts med avseende på färgblindhet. Om
färger ska väljas med avseende på röd-grön färgblindhet så behövs inte fägerna som
finns längs a-axeln i CIELab färgrymden. Eftersom man då kan bortse från den axeln
så rör man sig bara längs L- och b-axeln, detta innebär att istället för att mäta volym
och yta på en 3D-figur så kan man nu beräkna area på en 2D-figur vilket dessutom är
mycket enklare. De färger som finns i denna volym är de som finns i paletten Parula
i MATLAB som är framtagen i just detta avseende.
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För att beräkna ytan används formel 1) nedan där n är antalet trianglar som finns,
𝑣
⃗⃗⃗1 och ⃗⃗⃗⃗
𝑣2 är vektorer för en triangel. Formel 2) nedan används för att beräkna volymen där n är antalet tetraeder som finns, variablerna a, b och c kan ses i figur 9.
Notera att i formel 2) så är det inte multiplikation mellan variabel a och b eller b och
c, det är b boll c.
𝑛

𝑛

1
1) 𝑌𝑡𝑎 = ∗ ∑|𝑣
⃗⃗⃗1 × ⃗⃗⃗⃗
𝑣2 |
2

1
2) 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 = ∗ ∑ |𝑎 × 𝑏 ∙ 𝑐|
6

1

1

3.1.3 Medelvärde av distans till mittpunkt
Denna metod används för att bestämma vilken palett som är den med störst spridning av de paletter som tagits fram genom att beräkna ett medelvärde för distanserna till en mittpunkt för figurens volym. Detta kan göras genom att summera alla
värden för 𝐿∗ , 𝑎∗ och 𝑏 ∗ och sedan dividera med antalet färger i paletten vilket kom∗
∗
mer att resultera i tre medelvärden för 𝐿∗𝑚 , 𝑎𝑚
och 𝑏𝑚
. Med detta medelvärde
kommer sedan ett avstånd att beräknas mellan medelvärdet (mittpunkten) och en
färgs specifika koordinat med följande formel;
∗ )2 + (𝑏 ∗ − 𝑏 ∗ )2
∆𝐸𝑎𝑏 = √(𝐿∗ − 𝐿∗𝑚 )2 + (𝑎∗ − 𝑎𝑚
𝑚
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Färgerna representeras av (𝐿1 , 𝑎1 , 𝑏1 ) 𝑜𝑐ℎ (𝐿2 , 𝑎2 , 𝑏2 ) är det medelvärde som
har räknats fram.

Figur 10: Ett exempel på hur det kommer att se ut med avstånd mellan medelvärdet för alla punkter
och varje individuell punkt i CIELab.

Efter att detta har gjorts för alla färgerna så kommer det att resultera i ett antal olika
långa distanser till mittpunkten, se figur 10 för ett exempel. Ett medelvärde kommer att räknas fram för dessa distanser, här är det bra om det är ett högt medelvärde
eftersom det betyder att det är stor spridning på färgerna i färgrymden.
3.2

Verktyg

MATLAB, Worldviz Vizard 4.0.
Mätningar av färgpaletter kommer att göras med MATLAB med egna metoder som
tagits fram, dessa kan man läsa mer om i avsnittet för metoder.
Worldviz Vizard 4.0 används för att visualisera den miljö som färgerna kommer att
appliceras på.
Egenproducerade bilder har tagits fram med MATLAB eller Powerpoint.
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4 Process och resultat
Det var två huvudsakliga sätt som paletter togs fram på, dessa paletter värderades sedan i MATLAB för att se hur bra dessa paletter var. Det ena sättet är en metod som
slumpmässigt genererar paletter i MATLAB. Det andra sättet är att själv välja paletter som finns och själv skapa paletter. För att ta reda på vilka paletter som är bra
kommer mätmetoderna som beskrivits tidigare att användas för att automatisera tester. Alla paletter som tagits fram består av tio färger där bara åtta behövs i visualiseringen. Detta betyder att två färger i paletterna kommer att väljas bort vid visualiseringen. Vilka färger som väljs bort är upp till användaren. Dock finns det ett syfte
med att det finns tio färger och det är att det ska finnas rum för vidareutveckling av
visualiseringen och det ska finnas färger tillgängliga för eventuellt tillkommande objekt.
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4.1

Slumpade paletter

Det kommer att göras 100 antal slumpmässiga val av tio färger som tillsammans bildar en palett i MATLAB, eftersom det görs 100 gånger så blir det 100 unika paletter. Färgerna slumpas genom att generera ett flyttal mellan 0 och 1 i RGBfärgrymden, detta kommer att ske tre gånger, en för varje färg. En för r (rött), en
för b (blått) och en för g (grönt). När detta är gjort så har det skapats en färg, kommer processen att upprepas nio gånger till för att skapa en palett av totalt tio färger.
Anledningen till att värdena är mellan 0 och 1 är att koden arbetar med dessa värden. För att förbättra resultatet av de slumpade paletterna så har lite extra funktionalitet byggts in för att undvika ett flertal nyanser i samma färg, nämligen att efter
färger har slumpats ut så kommer programmet att kolla vilka färger som ligger
närmast och sedan ta bort den av de två som har minst avstånd till resterande färger.
Efter denna korrigering slumpas en ny färg ut för att ersätta den som togs bort, det
betyder att nya värden för R,G och B kommer att genereras för att bilda en ny färg.
Korrigeringen upprepas 1 500 gånger för att uppnå en spridning av de slumpade färgerna, när detta är klart så sparas mätvärdena för mätmetod 1 och 2 ner för att senare ritas ut i en graf. När genereringen av dessa paletter görs så kommer alltid fem
paletter att sparas och de fem paletterna är de med högst mätvärde ifrån båda mätmetoderna. Dessa paletter sparas i en 10x3x5 matris för respektive metod. Anledningen till att de fem paletter med högsta mätvärdena sparas är för att mätmetoderna inte alltid kommer att välja samma paletter, så för att kunna se vilka fem paletter som respektive metod har valt så sparas de i enskilda matriser. De fem paletter med högsta mätvärdena med mätmetod 1 och 2 för de hundra slumpade paletterna kan ses i figur 12. Resultaten av alla mätningar med mätmetod 1 och 2 kommer att sparas och visualiseras som grafer, vilket ger en möjlighet att se resultatet av
varje individuell palett. Den bästa paletten som har mätts upp med både mätmetod 1
och 2, det vill säga den som har högst mätvärde, kommer att visualiseras i CIELabfärgrymden som en figur. I varje hörn av figuren så kommer det att finnas bollar,
dessa representerar de färger som har slumpats fram och dessa färger kommer även
att visas i ett eget fönster så att man enklare kan se varje individuell färg. Färgerna
kommer att sorteras med avseende på rödhet så att det ska bli enklare att titta på.
När det är slumpen som bestämmer så finns det inte en garanti att man kommer få
en bra palett när alla värden är slumpade och de tar inte hänsyn till varandra eller
vad som slumpats tidigare.
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Figur 11: 100 paletter har slumpats, den bästa paletten från respektive metod visualiseras.

Figur 12: De 5 bästa paletterna från mätmetod 1 och 2 som mättes i figur 11. Paletterna har namn
”test” och en siffra där siffran representerar platsen. De paletter som har en etta är den med högst
mätvärde för den metoden.
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Mätmetod 3 används för att bestämma vilken av de två paletter/färgvolymer som visas i figur 11 som är bättre, i detta fall så är det palett 1 för metod 1 (SumDist) som
är den bättre enligt denna mätmetod. Dessa paletter visas även i figur 12 där de paletter som heter test 1 som är de med högst mätvärde beroende på mätmetod. I paletterna som genereras finns tio färger men för visualiseringen i WorldViz behövs
bara åtta färger, vilket innebär att i varje palett som slumpas fram kan två färger väljas bort och vilka dessa färger kommer vara är upp till användaren. De paletter som
kommer att testas i WorldViz är de två första i respektive mätmetod, anledningen
till att dessa paletter väljs är eftersom att de har bättre mätvärden än de resterande
för samma mätmetod. I de kommande två avsnitten beskrivs resultaten för mätningarna av de slumpade paletterna samt visualiseringen av de två bästa paletterna från
mätmetod 1 och 2.
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4.1.1 Mätresultat med SumDist
Av de hundra slumpade paletterna så var dessa två de som hade det högsta mätvärdena med mätmetod 1. Efter att paletterna har plockats ut så ska två färger väljas
bort eftersom visualiseringen endast visar åtta typer av objekt. De åtta färger som
återstår används i visualiseringen och spridningen av de valda färgerna i visualiseringen mäts. I visualiseringen vill man ha en bra spridning på färgerna som används, men de ska vara spridda kluster för att det ska vara bra. Om klustren av färgpunkter inte är spridda så tyder det på att olika färger liknar varandra i visualiseringen. Figur 13 och 14 visar mätningar på färgspridning för visualiseringen med
två olika paletter. Mätningen för detta har gjorts i MATLAB. Värdena runt cirkeln i
figurer 13, 14, 15 och 16 är hue(från HSV) i grader mellan 0° och 360°.

Figur 13: Färgspridningen i visualiseringen med
palett 1 framtagen med mätmetod 1 (SumDist)

Figur 14: Färgspridningen i visualiseringen
med palett 2 framtagen med mätmetod 1
(SumDist). Dessa paletter är ganska lika
varandra och det kan man se på dess färger och
färgspridning i figur 13 och 14, samt dess
likheter i visualiseringen i bilaga A1.

I visualiseringen för paletten i figur 14 (se bilaga A1 SumDist2) kan man se hur ljuskällan i visualiseringen har påverkat utseendet hos färgen orange. Om man kollar på
visualiseringarna i bilaga A1 av de två paletterna som uppgav högst mätresultat för
denna mätmetod så kan man nästan inte se någon skillnad på den gula och orangea
färgerna, fast det är helt olika färger.
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4.1.2 Mätresultat med Ratio
Det är samma tillvägagångssätt här som i föregående mätning. De två paletter som
har högst mätvärden plockas ut för visualisering för att därefter mätas.

Figur 15: Mätning av visualiseringen för
palett 1 med mätmetod 2.

Figur 16: Mätning av visualiseringen för palett 2
med mätmetod 2.

Spridningen på dessa är lite annorlunda jämför med de i förra mätmetoden. Det man
kan avläsa från graferna i figurerna ovan är att färgerna ligger mer samlat och inte så
blandat i figur 15 än vad de gör i figur 16. Det går att se eftersom prickarna som representerar färger inte har blandats lika mycket. Bilder för visualisering finns i bilaga
A2, här kan man även se att byggnadsverken i mätning 1 inte har lika mycket skugga
som i mätning 2.
4.2

Utvalda paletter

Paletter som har mätas är ”Rainbow”, ”Parula” och ”Pink”. Dessa är paletter som redan finns, antingen i MATLAB eller ute på Internet. Anledningen till att ”Rainbow”
har mätas är på grund av dess variation och mängd olika färger. I den visualisering
som finns så är det viktigt att kunna se skillnad på objekt och därför kan ”Rainbow”
vara en bra palett. I visualiseringen för 3D-fastigheter på en karta så representerar
färgerna inte något värde vilket gör att den inte kommer att framstå som svåra att
tolka, vilket paletten däremot kan vara om man visar exempelvis temperaturskillnad
eller värde förändringar. De flesta paletter som slumpas fram och väljs som bra av
mätmetoderna liknar ofta paletten ”Rainbow”, vilket också gör att just denna palett
är bra att testa.
Paletten Parula mätades eftersom att denna palett är framtagen med tanke på nedsatt
färgseende, på grund av detta mättes paletten för att undersöka ifall det fanns liknande drag mellan denna och andra paletter.
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Den tredje paletten som mättes var Pink, anledningen till att denna valdes var på
grund av den lilla variation i färg paletten har. Men också för att påvisa att mätmetoderna som tagits fram mäter färgspridning och att resultaten ger en indikation på palettens spridning.
4.2.1 Rainbow
Den första mätningen på en ”Rainbow”-palett är på en som palett som har hittats på
Internet [20]. När man kollar på volymen i färgrymden så ser den ut att ta upp en
ganska stor del av färgrymden i a och b-riktning. När den roteras så är den ganska
platt, detta betyder att paletten inte varierar mycket i ljushet. Denna palett varierar
nästan bara i kromaticitet, se figur 17.

Figur 17: Resultatet av mätningen för paletten "Rainbow" som har hittats på Internet, den paletten
bestod bara av sju färger så den har kompletterats med tre slumpade.

Efter mätningen så gjordes en egen palett som liknar ”Rainbow”-paletten fast med
fler extremvärden, det vill säga hörnpunkter i färgrymden för mätning av den egna
versionen kan ses i figur 18. Tanken med det är att dessa punkter ligger så långt ifrån
varandra som möjligt och det gör att dessa färger har hög kontrast. Färgerna längre
ner på paletten i figur 18 kan upplevas som vassare än vad dess motsvarighet är i figur 17. Detta beror på färgens placering i rymden. Desto närmare färgerna kommer
hörnen desto skarpare och renare blir de.
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Figur 18: Resultatet av mätningen för min version av ”Rainbow” som skapats utifrån den som hittats
på Internet. Dock har denna färger placerade ute i hörnen på färgrymden för att maximera kontrast.

När dessa två versioner av paletten har laddats in i WorldViz och sedan analyserats
med ett annat MATLAB-script som mäter färgspring i 3D-visualiseringen, det vill
säga inte samma script som mätningarna av paletterna har gjorts i. Så visar det sig att
den bästa av dessa två är den som hittades på Internet och inte den som skapats utifrån maximerade nyanser på färgerna. Detta går att se dels i visualiseringarna i bilaga
B1 och dels i det diagram som skapades vid mätning av visualiseringarna se figur 19.

Figur 19: Denna figur visar utspridningen av färgerna i visualiseringen i WordViz Vizard. En stor
spridning på kluster av samma färg är bra, värdena runt cirkeln är hue i grader mellan 0° och 360°.
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4.2.2 Parula
Paletten ”Parula” kommer ifrån MATLAB och denna kommer att mätas och visualiseras. Paletten är framtagen från den ursprungliga färgkarta som finns i MATLAB.
Delarna som används i paletten för mätning och visualisering är framtagen genom att
dela de ursprungliga 64 stegen i färgkartan med 10, sedan ta de närliggande siffrorna
vid respektive steg mellan 1 och 10 för att interpolera ett värde. Anledningen att
detta görs är för att få bra färger vid steg på färgkartan som inte finns, steg 6.4 finns
inte så därför interpoleras steg 6 och 7 och så vidare. Resultat av mätning med framtagna mätmetoder för denna palett finns i figur 20.

Figur 20: Paletten ”Parula” som har tagits fram utifrån den som finns i MATLAB samt dess resultat
när den mätts med både metod 1 och 2.

Vid första anblick så ser detta ut som en lovande palett, dessutom så är den framtagen för att den ska vara lättare att använda för personer med nedsatt färgsyn. Men
efter att en visualisering har gjorts så finns ett annat resultat. Ljuset som finns i visualiseringen påverkar resultatet och gör att färger blir svåra att urskilja från varandra
och därmed framstår denna lovande palett som mindre bra. Jämför man ”Parula” i
bilaga B2 med ”Rainbow” i B1 eller med någon av visualiseringarna i bilaga A1, så
kan man se att det inte är lika enkelt att urskilja vissa detaljer i ”Parula” jämfört med
de andra. Om man kollar på mätvärdena för denna palett så kan man se att dessa inte
heller är så lovande eftersom att de är så mycket lägre än de som mättes upp som de
bästa för de paletter som slumpades, det enda värdet som kan vara bra är det för
mätmetod 1 (summa av distanser). Att mätvärdena är låga ger en indikation på att
spridningen inte är tillräcklig för ändamålet, en annan indikation är att den volym
som ritats upp inte är så stor jämfört med de som mätts upp för de som slumpades.
En visualisering med denna palett gjordes eftersom den är framtagen för färgblinda,
resultatet går att se i bilaga B2.
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4.2.3 Pink
Paletten ”Pink” finns färdig i MATLAB, dock är den uppdelad i 64 steg precis som
”Parula”. Det betyder att samma process med interpolering var tvungen att upprepas
för att få en palett som är tio färger. Resultatet av detta går att se i figur 21. Om
man analyserar volymen i CIELab rymden så är denna palett inte så stor, och enligt
alla utvecklade mätmetoder är inte denna palett inte bra då mätvärdena är väldigt
låga. Detta bevisas till viss grad i visualiseringen i WorldViz då ljus påverkar färgerna
på så vis att de smälter samman och blir svåra att urskilja, se bilaga B2.

Figur 21: Mätning av paletten ”Pink” som finns i MATLAB.
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5 Diskussion
För att undvika att fokus inte hamnar på olika ställen av misstag så ska pop-out effekten undvikas, det vill säga att det inte ska finnas en färg i paletten som skiljer sig
mycket ifrån de andra. I visualiseringen så är det color as label som är målet, det betyder att färgerna ska gruppera objekt och att alla objekt som är av samma typ kommer att vara i samma färg. Det finns också något som kallas color as value detta är då
färger representerar ett värde, exempelvis temperatur. Men eftersom att färgerna i
visualiseringen inte representerar värden så är det color as label som eftersträvas.

5.1

Framtagning av mätmetoder

Mätmetod 1 hade en nackdel i början och det är att den kunde ge paletter som metoden klassat som bra fast det fanns många nyanser av samma färg. Anledningen till
detta var att färger som ligger långt ifrån varandra kommer att ge stora avstånd. I figur 22 kan man se ett exempel på detta, här innehåller de flesta paletterna mycket
grönt och blått. Eftersom dessa färger ligger långt ifrån varandra så kommer det ge
stora avstånd när de summeras. Det leder till att dessa paletter kommer att klassas
som bättre än andra som kanske har en större variation i färger, just på grund av att
avståndet mellan de andra potentiella färgerna kommer vara mindre än det mellan
grönt och blått.

Figur 22: Ett exempel där det förekommer mycket grönt och blått i de fem bästa mätningarna med
metod 1. Det är palett 1 (längst till vänster) som visas som figur i CIELab-färgrymden.
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Ett annat problem som dök upp på grund av detta var att de paletter som ibland
hade bättre spridning på färgerna inte fanns med bland de fem bästa paletterna från
respektive mätmetod eftersom de inte hade lika stort totalt avstånd om man hade
otur. Dessutom förekom det väldigt lite gult i paletterna och anledningen till detta
har att göra med hur liten del av CIELab-färgrymden som faktiskt är gul till skillnad
från den gröna delen som är mycket större. Så för att minska risken att dessa problem skulle uppstå var en modifiering av den metod som slumpade färger nödvändig. Modifieringen resulterade i att det blev mer spridning på de färger som slumpades och att det inte blev många färger i samma färgområde, det vill säga mindre
gröna och blåa nyanser i paletterna och mer gula samt röda färger. Dessutom förekom det mycket mer gult i det paletter som visades för de fem bästa paletterna från
vardera mätmetod. En bieffekt av dessa ändringar blev exekveringstiden, den blev
extremt mycket längre på grund av många nya villkor som måste kollas och uppfyllas. Resultatet av dessa ändringar går att se mellan figur 22 och figur 23.

Figur 23: De fem bästa paletterna från metod 1 efter ändringar har gjort för att förbättra
sumpningen. Det är palett 1 (längst till vänster) som visas som figur i CIELab-färgrymden.

Under framtagandet av mätmetod 2 som handlar om yta och volym så fanns det en
tanke i början att bara använda volym som mått istället för förhållandet mellan ytan
på figuren och dess volym. Dock var detta inte en bra idé eftersom en figur kunde få
stor volym baserat på få punkter. Detta har gjort att mätmetod 2 kommer evaluera
paletter beroende på kvoten mellan volymen och ytan. Resultaten med denna mätmetod fungerar bra och det märks som bäst när jag har genererat slumpade paletter
och har kunnat se att mätmetod 2 plockar ut några av de bättre paletterna som slumpades.
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5.2

Visualisering

Visualiseringen av paletten Parula gav inte önskade resultat. Anledningen till att den
skulle testas var för att det skulle vara bra för personer som har nedsatt färgseende.
Idén var god men resultatet blev inte bra eftersom vissa färger i paletten liknar
varandra för mycket och när de visades under ljus så smälter de samman. Detta slutade med att detaljer helt försvann och objekt inte gick att urskilja, en visualisering
med ”Parula” går att se i bilaga B2.
För att vara konsekvent med färgsättning så har alla objekt i visualiseringen fått
samma färg så gott det går utifrån vad varje palett innehåller för färger. Detta innebär att alla visualiseringar har liknande om inte näst intill identiskt utseende, det som
kan variera mest är hur ljuset i 3D omgivningen påverkar färgens ljushet samt skuggning. Det enda undantaget på detta är visualisering med palett 2 för metod 2, här
har byggnader fått en mer ljus/vit färg istället för en blå. Anledningen till detta är
för att se om det skulle bli en trevligare visualisering, samt se om det påverkare mätresultatet av visualiseringen.
Något som jag märkte under de visualiseringar som gjordes var att vissa gånger så
hade olika visualiseringar med ungefär samma färger inte samma skuggning. Att se
skillnad på färgerna i de olika paletterna var näst intill omöjligt men i visualiseringen
så var det uppenbart att det inte var samma. Anledningen till att vissa färger tappade
skuggning var på grund av hur mättad färgen var. Om färgen är väldigt mättad så
kommer det inte förekomma mycket skuggning. Men om det var en färg som inte
var fullt mättad så syntes skuggningen mycket tydligare. Tydliga exempel på detta
kan ses i bilaga A1 mellan de två visualiseringar som visas där, man kan också se en
tydlig skillnad med skuggningen mellan visualiseringen av ”Rainbow”(inte
”MyRainbow”) i bilaga B1 och någon av visualiseringarna i bilaga A1 där färgen för
byggnadsverk inte är mättad. Skillnaden mellan den blå färgen för mätning 1 i bilaga
A1 och B1 kan man se i figur 24, här framgår det på hur olika platser i färgrymden
som dessa blåa färger ligger.
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Figur 24: Visualisering av två paletter i CIELab färgrymden. Till vänster så är det paletten med högst
mätvärde från mätmetod 1, visualisering finns i bilaga A1. Till höger är paletten rainbow som har
tagits från Internet, visualisering finns i bilaga B1.

Något intressant som märktes under mätningarna var att den vita färgen som användes i en visualisering enklare visade skuggningar än de flesta andra färger. Men det
var en annan färg som var bättre, det var den blåa färgen som använts för byggnadsverk i paletten ”Rainbow”, eftersom den visade skuggning och belysning på ett bra
sätt. Av alla paletter som jag har testat under detta arbete och med de mätresultat
som jag har fått, så säger dessa att den optimala paletten för den visualisering av 3Dfastighetsdata som jag jobbat med är den palett som slumpades och beräknades som
har högsta mätvärdet enligt mätmetod 1. En bild för en visualisering med bästa paletten som tagits fram med mätmetod 1, som också är den bästa av de som har testats finns i bilaga A1. Givetvis så går det att förbättra genom att ändra nyanser och
eventuellt placera färgerna på andra objekt än de som har valts för denna testning.
En klar förbättring visuellt skulle vara att byta den blåa färgen för byggnadsverk i bilaga A1 (SumDist1) mot den blåa för samma objekt i bilaga B1 (Rainbow). Anledningen till att den blåa färgen i paletten ”Rainbow” är så mycket bättre än den som
finns i den palett som tagits fram som den bästa enligt mätmetod 1 är, som tidigare
nämnt, på grund av dess förmåga att reflektera ljus och hantera skugga. Dessutom
upplevs färgen inte som lika intensiv som den befintliga blå färgen i den bäst uppmätta paletten enligt mätmetod 1.
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6 Slutsatser
De färger som kommer att reflektera både ljus och skuggning är de som ligger nära
kanterna av CIELab-färgrymden. Dock får de inte ligga för nära kanterna eller på
kanterna, om det händer så kommer färgerna att vara väldigt mättade och starka i
sina färger. Detta kommer att göra att skuggning och ljusreflektioner på ytor försvinner. Men på grund av skuggning så får färgerna inte ligga för nära varandra i
färgrymden heller, om färgerna gör det så finns en risk att de färgerna ser lika ut i
områden där det förekommer skugga. Så det optimala för denna visualisering skulle
vara utspridda färger som ligger ganska nära kanterna på CIELab-färgrymden för att
uppnå ett så tillfredsställande resultat som möjligt och för att uppnå mer harmoni i
paletten.
Men det går inte att utveckla den mest optimala paletten som passar för alla behov.
Jag kan nämna två anledningar här, en är hur människan upplever färg. Det finns
inte en garanti att en färg som jag upplever på ett sätt kommer att upplevas på
samma sätt av någon annan. På grund av detta så kanske den perfekta paletten för
mig inte kommer att vara det för en del andra personer, dessa vill ha andra nyanser
för att lättare se skillnader på färgerna. En annan anledning är att det förekommer
skuggning och ljuskällor i visualiseringen. Dessa kommer göra att färger kan framstå
som lika när de ligger i skugga eller om de ligger nära ljuskällan. Nära ljuskällan
kommer de att framstå som vita men i skuggan kommer de att vara mer svarta.
6.1

Vidare forskning

Vidare forskning skulle vara att vid mätningar av färger ta hänsyn till skuggning och
transparens eftersom det kan medverka till att olika färger kan uppfattas som lika.
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