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Sammanfattning 

Kamouflage är ett viktigt område inom militär överlevnadsstrategi. Ur ett taktiskt perspektiv innebär 

kamouflage att anpassa rörelse, uppträdande och placering efter aktuell miljö och situation. Ur ett 

tekniskt perspektiv innebär kamouflage att kontrasten för ett objekt minskas mot dess omgivning. 

Detta gäller för hela det elektromagnetiska spektrumet där hotbilden ges av varierande sensorer i 

radar- och IR-området såväl som i det visuella området. I takt med att tekniken går framåt utvecklas 

mer avancerade sensorer. För att möta denna hotbild krävs en motsvarande utveckling av den tekniska 

kamouflage-förmågan. 

Detta examensarbete behandlar en utredning av LED-teknik för aktivt kamouflage, där fokus hålls 

på det visuella området av det elektromagnetiska spektrumet. Utredningen sker på uppdrag av BAE 

Systems Hägglunds där en implementering i ett adaptivt IR-kamouflage är målsättningen. En 

demonstrator bestående av huvudsakligen en LED-skärm har konstruerats och testats i relevant miljö. 

Vidare har utvärdering av möjligheter samt för- och nackdelar för ett sådant LED-system utförts. 

De resultat som framgått under arbetet är att ett system bestående av LED-teknik med tillämpning 

adaptivt kamouflage är möjlig. Den teknik som i dagsläget finns tillgänglig på den kommersiella LED-

marknaden kan användas för att ge bättre kamouflage då systemet är aktiverat jämfört med avstängt 

system. Det krävs dock mycket arbete innan dess tillämpning blir operativ i t.ex. förbandsmiljö. Av 

resultaten att döma är det däremot något som går att utföra då de LED-skärmar som har använts vid 

provtillfällena ger en lägre visuell signatur med en aktiverad bakgrundsanpassning jämfört med en 

icke aktiverad bakgrundsanpassning. Där de vid vissa provtillfällen ger en näst intill osynligt signatur, 

vid betraktning med det mänskliga ögat.  
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1 Introduktion 

1.1 Företagsfakta 
BAE Systems är en global koncern med över 88 000 anställda världen över. Huvudkontoret ligger i 

London men företaget har stor verksamhet i bl.a. USA, Australien och Saudi Arabien. De största 

affärsenheterna ligger i Storbritannien och USA som båda omfattar över 30 000 anställda vardera. 

Företagets tjänster fokuseras inom försvarsindustrin och tillhandahåller produkter och tjänster inom 

flyg- och marin- såväl som på land-sidan men håller som en global försvarsaktör också stort fokus 

inom cyber- och informationssäkerhet. 

BAE Systems Hägglunds, beläget i Örnsköldsvik, ingår i BAE Systems sektor ”Land & 

Armaments”. Företaget tillverkar primärt fordon för internationell export och omfattar hela 

produktionslinjen från idéstadiet till färdig produkt. De mest kända produkterna är BvS10 och CV90. 

Företaget driver också projekt inom elhybridfordon mot den civila marknaden och då med fokus mot 

gruv- och skogsindustrin. 

BAE Systems Hägglunds historia startar i början av 1900-talet med ett snickeri för tillverkning av 

möbler, fönster, dörrar och hästslädar. Snickeriet hette då Hägglunds efter dess grundare Johan 

Hägglund.  Tillverkningen expanderade under 1920-talet och verksamheten fokuserade mot 

fordonsindustrin med tillverkning av bussar, spårvagnar och även flygplan. Under 1950-talet inleddes 

samarbeten med det svenska försvaret och fordon för försvarsindustrin utgjorde då en stor del av 

företagets produktion. År 1990 delades Hägglunds och blev tre separata företag; Hägglunds Drives 

AB som idag tillhör Bosch Rexroth, MacGREGOR Cranes AB som idag tillhör Cargotec och slutligen 

Hägglunds Vehicle AB som i dag heter BAE Systems Hägglunds och ingår i koncernen BAE Systems. 

1.2 Bakgrund adaptivt kamouflage 
Adaptivt kamouflage är ett begrepp som beskriver ett kamouflage som kan anpassa sig mot 

bakgrunden. Det finns i namnet inget som antyder att denna anpassning ska ske automatiskt. Ett 

adaptivt kamouflage kan således vara automatiskt eller manuellt. Hos ett automatiskt adaptivt 

kamouflage ska systemet på egen hand kontinuerligt anpassas efter bakgrunden även under rörelse. Ett 

manuellt adaptivt kamouflage är ett system som med mänsklig hjälp kan anpassas efter aktuell 

bakgrund eller miljö. Adaptivt kamouflage användes redan under andra världskriget på flygplan för att 

minska detektionsavståndet under bombuppdrag [1]. Detta avstånd minskades och lyckade 

bombuppdrag utfördes mot ubåtar då dessa inte hade tillräckligt med tid för att dyka till följd av det 

minskade detektionsavståndet.  
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Teknik som användes på flygplanen bestod av lampor som monterades på flygplanskroppen och 

riktades i flygriktningen mot uppdragets måltavla. Detta gjorde att flygplanskroppens siluett minskade 

och ”smälte in” i den ljusa himlen. Nattetid stängdes systemet av och flygplanets färg utgjorde 

kamouflaget. Denna teknik med ljusemitterande kamouflage blev dock överflödig till följd av den 

alltmer användbara radartekniken. Det blev med radar möjligt att detektera objekt som befann sig 

längre bort än vad som är möjligt att se med ögat och tekniken prioriterades bort. Fokus lades istället 

på att undvika upptäckt från radar och andra avancerade sensortekniker, istället för det mänskliga ögat. 

Bombflygplanet F-117 i Figur 1 utvecklades av 

USA under kalla kriget för att undvika upptäckt och 

är ett bra exempel på hur yttre geometrier har 

modifierats för att reflektera radiovågor bort från 

källan, och på så sätt bli osynlig för denna teknik. 

Ytskiktet behandlas också med bl.a. radar-

absorberande färger för att ytterligare minska risken 

för reflektion och följaktligen detektion. 

F-117 är inte ett exempel på adaptivt kamouflage 

men visar på hur teknikutvecklingen har anpassat sig 

för att möta aktuellt sensorhot. En radarsändare 

emitterar strålning med lång våglängd och detekterar 

reflekterad strålning från objekt. Värme eller IR-

strålning är en strålningsform med en kortare våglängd (800 – 1000 nm) och förekommer oftare i 

naturlig form jämfört med t.ex. radarstrålning. Detta utger grund för en vanlig sensorteknik som mäter 

den IR-strålning som ett objekt, som till exempel människokroppen eller ett fordon, emitterar. 

För att möta den moderna hotbild som IR-sensorer utgör har Hägglunds tillsammans med 

Försvarets materialverk (FMV) utvecklat en prototyp med adaptivt kamouflage i IR-området, se Figur 

2. 

 

 

Figur 2. CV90 med monterat 

IR-kamouflage: a) IR-signatur 

hos stridsvagn då kamouflaget 

inte är aktiverat; b) IR-signatur 

då kamouflaget har aktiverats 

och antagit signaturen hos en 

personbil [3]. 

Prototypen består i huvudsak av ett system med många små termoelektriska element. Vart och ett av 

dessa representerar en pixel i form av en sexkantig platta. Varje specifik platta kan ändra temperatur 

och på sätt efterlikna i princip vilken IR-signatur som helst. Fordonet som döljs bakom plattorna kan 

på så sätt bli osynligt i IR-området. Detta är av stor betydelse då denna sensorteknik blir alltmer 

utbredd och lättåtkomlig vilket skapar mängdhot där tekniken kan nyttjas av aktörer, allt från 

terrorister, gerillasoldater till försvarsmakter. 

  

 
Figur 1. Bombflygplanet F-117 [2] använder sig av 

radarabsorberande färg samt modifierad yttre geometri för 

att minimera dess radarsignatur. 
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1.3 Militär nytta av kamouflage 
Kamouflage, eller signaturanpassningsteknik (SAT) innebär ur ett tekniskt perspektiv att en plattforms 

kontrast minskas mot dess omgivning för att försvåra upptäckt, klassificering samt identifiering från 

ögat, örat och olika typer av spanings-, övervaknings- och vapensensorer. Signaturanpassning innebär 

i ett taktiskt perspektiv att anpassa sin rörelse, uppträdande och placering på ett anpassat sätt. SAT är 

inte ett ändamål i sig utan ska ses som en del i en plattforms totala skyddsförmåga där balans mellan 

de ingående taktiska och tekniska förmågebehoven är avgörande. En plattforms totala skyddsförmåga 

delas ofta in i sex delar vilket illustreras i den så kallade ”överlevnadslöken” i Figur 3. 

 

 
Figur 3. Överlevnadslöken illustrerar det totala skyddsförmågebehovet hos 

en plattform. Dessa behov är indelade i sex delar som var och en utger en 

väsentlig roll för plattformens överlevnad. 

 

Underrättelse – Detta är den första delen i överlevnadslöken och innebär att etablera ett 

informationsövertag. Detta är den enda delen i överlevnadslöken där fysisk närvaro kan undvikas. 

SAT ingår sedan i olika former från del två till del fyra.  

Taktikanpassning och SAT – I denna del ingår SAT i den benämningen att hindra att 

underrättelse om förband kan inhämtas och på så sätt undvika vetskapen om aktuellt uppdrag, fokus 

hålls på taktisk placering i terräng för att undgå detektion. 

Bekämpa, Avvärja och Undvika hot – Detta innebär att rent tekniskt undgå upptäckt och 

identifiering vilket kan uttryckas som smygförmåga eller ”stealth”. 

Undgå träff – I detta steg utges förmågebehovet av att undgå träff. I detta läge har uppdraget blivit 

avslöjat och position är känd. Det gäller då att undgå träff vilket åstadkoms genom vilseledande 

manövrar eller genom att besvara med eldkraft. Även denna del innefattar SAT då det är möjligt att 

undgå träff genom att uppnå ett gömt läge igen och på så sätt undvika vidare detektion. 

Undgå penetration – Precis som namnet anger innebär denna del ett fysiskt skydd i form av 

ballistiskt skydd eller minskydd. Detta uppnås genom ett bättre pansar och innebär  

rent praktiskt mer stål på, eller annan utformning av, plattformen. 

Redundans – Går det inte att undgå penetration gäller det att begränsa efterverkan av penetration 

vilket ges av del sex och redundans. Detta görs genom att med hjälp av inre beläggningar och skikt 

reducera splitterverkan och splitterspridningen på insidan av plattformen eller motverka 

brandutveckling efter en träff. 
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1.4 Pågående arbete inom adaptivt kamouflage 
Hägglunds driver tillsammans med Försvarets materialverk (FMV) ett projekt inom 

signaturanpassningsteknik (SAT) och har utvecklat ett system i prototypstadiet med adaptivt 

kamouflage i IR-området, se Figur 2. Visionen är att täcka hela det elektromagnetiska spektrumet med 

adaptivt kamouflage även i det visuella området samt ge ett skydd mot radar, så att kamouflaget kan 

anpassa sig efter bakgrunden och minimera objektets signatur oavsett sensorhot. Inom flygsidan har 

det redan forskats kring visuellt kamouflage. Både historiskt sett men också i modern tid och då med 

LED-teknik som verktyg för att skapa ljus som liknar det som, från betraktaren sett, finns i 

bakgrunden. Även på landsidan har det gjorts studier kring visuellt adaptivt kamouflage. Ett system på 

landsidan ställer dock mycket högre krav på tekniken på grund av att det då finns fler färger som ska 

representeras med problem som varierande reflektioner och glans på olika ytor samt mer varierande 

betraktningsvinklar. I det avseendet är det relativt enkelt på flygsidan då det är en blå-vit himmel som 

ska imiteras med mer förutsägbara betraktningsvinklar då betraktare oftast befinner sig under 

flygplanet. 

Teoretiskt sett finns det i dagsläget teknik för att konstruera ett adaptivt kamouflage som kan möta 

dagens sensorhot. Det är en annan sak att realisera det i praktiken och det kommer alltid att ställas nya 

krav på systemet från den fortlöpande sensorutvecklingen.  

1.5 Syfte och mål med examensarbetet 
Detta examensarbete fokuserar på en LED-baserad teknik för adaptivt visuellt kamouflage och 

behandlar således endast det visuella området av det elektromagnetiska spektrumet. En demonstrator 

som använder sig av LED-teknik har konstruerats och testats med utvärdering av möjligheter samt 

problem. Målsättningen är att kravställa tekniken så att dess tillämpning blir till nytta för militären. 
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2 Teori 

2.1 Kamouflage 

2.1.1 Generellt 

En fundamental del inom militär överlevnadsstrategi är kamouflage. Kamouflage kan beskrivas som 

förmågan att undgå upptäckt. Ur ett tekniskt perspektiv åstadkoms detta genom att minska kontrasten 

mellan objekt och omgivning. Historiskt sett har detta åstadkommits genom att måla ett objekt grönt 

för att till exempel ”smälta in” i en grön omgivning. I takt med att sensorteknik utvecklas, tillverkas 

alltmer avancerade sensorer och detekteringssystem. Detta leder till att traditionell kamouflageteknik 

med en målad färg på en yta inte blir lika effektiv på grund av att den primära hotsensorn inte längre 

utgörs av ögat. För att möta det hot som ny teknik medför krävs signaturanpassningstekniker 

tillräckligt sofistikerade att lura sensortekniken.  

2.1.2 Visuellt kamouflage 

Den hotbild som radar medförde möttes genom att modifiera fordons yttre geometri och behandla 

ytskikt med radarabsorberande färg. Vidare bemöts IR-sensortekniken med hjälp av temperatur-

reglerande ytskikt på fordon.  

Visuellt kamouflage inriktar sig istället på den del av det elektromagnetiska spektrumet som är 

synligt för det mänskliga ögat. Sensorhotet i det här området omfattas uteslutande av det mänskliga 

ögat med hjälpmedel som kikare eller kameror som detekterar synlig strålning. Den här typen av 

kamouflage fokuserar på att minska kontrasten mot omgivningen med hjälp av färg som reflekterar 

synligt ljus istället för radarabsorberande färg och tar inte heller hänsyn till temperatur, som IR-

kamouflage gör. Det faktum att den bakomliggande intelligensen består av en människa med dess 

uppfattnings- samt slutsatsförmåga gör det istället till ett komplicerat område. 

Färgen har en central roll men även geometrin är avgörande och det är viktigt att bryta en yta med 

mönster av olikfärgade områden för att minska uppfattningen av mönstret på objektets signatur. 

Beroende på hotbild kan det vara fördelaktigt att få ett objekt att antingen se ut som en hel kropp eller 

att se ut som fler kroppar. Detta är något som brukar kallas enkroppsuppfattning respektive 

flerkroppsuppfattning, eller tvåkroppsuppfattning för att se ut som två kroppar. Består hotbilden av till 

exempel ett spaningsuppdrag hos motståndaren, där det spanas efter ett fordon bestående av två 

kroppar är det fördelaktigt att se ut som en hel solid kropp och en enkroppsuppfattning eftersträvas. 

Denna uppfattning går att framkalla med 

hjälp av antingen färg eller genom att 

modifiera den yttre geometrin. Figur 4 

illustrerar ett exempel när man använt sig 

av denna teknik för att minska 

enkroppsuppfattningen av fartyget. 

Tekniken gör det nödvändigtvis inte 

svårare att upptäcka fartyget men den 

förvirrar och gör det svårare att tyda dess 

siluett mot horisonten. 

  

 
Figur 4. Illustration hur olikfärgade områden kan bryta en så kallad 

enkroppsuppfattning och ge en mer diffus och förvirrad bild av objektets 

geometri [16]. 
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2.2 Det mänskliga ögat 
Det mänskliga ögat består av två komponenter, 

en optikdel (linsen) och en detektor 

(näthinnan). Linsens uppgift är att fokusera 

inkommande ljus och projicera det som en 

skarp bild på näthinnan. På näthinnan finns det 

två typer av synceller; stavar och tappar. 

Stavarna kan inte särskilja färger men är de 

som är mest ljuskänsliga. Tapparna sitter 

huvudsakligen rakt bakom linsen på näthinnan 

och utgör det område som kallas ”gula 

fläcken”. Dessa är mindre ljuskänsliga än 

stavarna men kan särskilja färger och kräver 

alltså mer ljus för att fungera. Det är på grund 

av denna kombination av synceller som gör att 

ytor upplevs som mer färglösa vid låg 

belysning. [4] 

 

2.2.1 Färgseende 

Det finns tre olika sorters tappar som var och en är känslig för ett specifikt våglängds-intervall. Dessa 

kallas     och   och är känsliga för ljus mellan ca, 564-580, 534-545, respektive 420-440 nm. En röd 

yta stimulerar  -tappar medan en grön och blå yta stimulerar  - respektive  -tappar. Olika färger ger 

sedan upphov till olika signalkombinationer från dessa tappar vilket ger människan dess färgseende 

[6]. 

 

2.2.2 Upplösning 

Ögats upplösning; vinkeln mellan två urskiljbara punkter, kan beskrivas med hjälp av Rayleigh-

kriteriet i ekvation (1) nedan [14]. 

   ( )      
 

 
   (1) 

 

där   är vinkeln som bildas mellan de två punkterna,   är pupillens diameter och   är ljusets våglängd. 

Enligt detta kriterium har människan lättast att upplösa korta våglängder samt har bättre upplösning 

på natten, vilket beror på att pupillen (D) hos ett nattanpassat öga är större än hos ett dagsanpassat öga. 

I Figur 6 illustreras detta med hjälp av två stycken storlekar hos pupillen (2 och 6 mm) samt för tre 

olika våglängder som motsvarar färgerna röd, grön och blå. De heldragna linjerna representerar ett 

dagsanpassat öga medan de streckade linjerna representerar ett nattanpassat öga. 

 

 

Figur 6. Punktavstånd som 

funktion av betraktnings-

avstånd för tre olika våg-

längder (400, 550, och 800 

nm) samt för två olika 

diametrar hos ögat. Ett 

dagsanpassat öga med en 

diameter av 2 mm (heldragna 

linjer) samt ett nattanpassat 

öga med en diameter av 6 

mm (streckade linjer). 

 

 
Figur 5. Illustration av det mänskliga ögat och dess beståndsdelar 

[5]. Ögats uppbyggnad kan sammanfattas med en lins som bryter 

det infallande ljuset så att detta träffar rätt ställe på näthinnan. På 

näthinnan sitter de synceller som reagerar på detta ljus och ger 

upphov till sinnesförnimmelser som bearbetas i hjärnan och till 

sist ger en upplevd färg. 
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2.3 Färgfysik 
Begreppet färg är en tvetydig och subjektiv beskrivning av en yta. Den fysikaliska beskrivningen är att 

olika färger har olika reflekterande egenskaper. Röd färg reflekterar mer av rött ljus medan grön färg 

reflekterar mer av grönt ljus. En helt svart yta reflekterar inget infallande ljus medan en vit yta 

reflekterar allt infallande ljus. Man skiljer här på bulk-reflektans och yt-reflektans [8]. Bulk-reflektans 

är den reflektans då delar av infallande ljus har absorberats av materialet (färgen) och ljusets spektrala 

fördelning har ändrats. Det är denna reflektans som ger ett material dess färg. Med yt-reflektans menas 

den del av ljuset som endast reflekteras på ytan vilket ger att det reflekterade ljuset har samma färg 

som det infallande, det är detta som uppfattas som glans – något som i dagsljus uppfattas som vitt då 

det infallande solljuset uppfattas som vitt.  Färg är alltså något som är starkt beroende av det infallande 

ljusets spektrala fördelning. Detta medför att något som uppfattas som en specifik färg i ett visst 

infallande ljus kan uppfattas som en helt annan färg i ett annat ljus. Detta illustreras i Figur 7 nedan. 

För att summera detta stycke så ser inte en färg röd ut på grund av att den är röd, den ser röd ut på 

grund av att den reflekterar mer av det röda våglängdsområdet av det infallande ljuset. 

 

 
Figur 7. Illustration hur upplevd färg beror på infallande ljus: a) färgkarta belyst med dagsljus som referens; b) färgkarta belyst 

med blått ljus; c) färgkarta belyst med grönt ljus [9]. 

 

Den färg som ögat uppfattar är alltså kraftigt beroende av det infallande ljuset. Det infallande ljuset är 

i sin tur väldigt varierande där olika belysningar (glödlampor, lysrör, lysdioder) eller olika 

dagsljussituationer (soligt, molnigt, skymning) kraftigt påverkar det infallande ljusets spektrala 

fördelning. Infallande ljus vid gryning och skymning är till exempel mer åt det röda hållet medan ljus 

under dagen är mer blåaktigt vilket gör att ett objekt kan upplevas ha olika färg beroende vilken tid det 

är på dagen. 

 

2.3.1 Radiometri & fotometri 

Radiometri är det område inom fysiken som behandlar hur energi i form av elektromagnetisk strålning 

propagerar. Radiometri täcker hela det elektromagnetiska spektrumet (Figur 8) och beskriver 

huvudsakligen hur utstrålad effekt från en källa sprids i rummet. Exempel på storheter är radians och 

irradians. Radiometrin beskriver all form av elektromagnetisk strålning inklusive UV- och IR-

strålning. Det vill säga, även strålning som är osynliga för människan. Fotometrin skiljer sig här från 

radiometri av att den endast beskriver strålning synlig för människan, alltså 400 – 800 nm.  

 

 
Figur 8. Det elektromagnetiska spektrumet [10], med den kortvågiga UV-strålningen till vänster. Synligt 

ljus mellan 400 och 800 nm och slutligen den långvågiga IR-strålningen till höger. 
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Varje storhet inom radiometrin har en motsvarande, viktad, storhet inom fotometrin. Medan en 

ljuskälla inom radiometrin avger en effekt i watt benämns, inom fotometrin, att samma ljuskälla avger 

lumen. Ekvation (2) beskriver hur en radiometrisk storhet    kan konverteras till en fotometrisk 

storhet    

 

     ∫   ( ) ( )  
 

 
                                                       (2) 

 

där                   och  ( )  är luminositetsfunktionen (se Bilaga A). Tabell 1 visar 

fotometriska storheter samt enheter. 

  
Tabell 1. Fotometriska storheter med symbol och enhet. 

Storhet Symbol Enhet 

Ljusflöde   [lm] 

Ljusintensitet I [lm sr
-1

]=[cd] 

Luminans L [lm sr
-1

 m
-2

]=[cd m
-2

] 

Illuminans E [lm m
-2

]=[lx] 

  

Ljusflöde (lumen eller förkortat   ) är motsvarigheten till radiometrins effekt (watt,  ) och är den 

mest grundläggande fotometriska storheten. Den beskriver hur mycket ljus en ljuskälla totalt avger i 

alla riktningar. Ögat är som mest känsligt vid 555    [10] och uppfattar således ljus av denna 

våglängd som mer ljusstark. Ljusflöde är något som oftast används för att beskriva isotropiskt 

emitterande ljuskällor, t.ex. glödlampor. Som illustrativt exempel på detta kan två monokromatiska 

ljuskällor undersökas. Två ljuskällor med en effekt på 1 radiometrisk watt vardera, den ena avger detta 

ljus i 555    och den andra i 650   . Omvandlat till ljusflöde blir detta               och 

            . Två ”lika starka” ljuskällor ger alltså väldigt olika ljusflöde och uppfattas således 

som väldigt olika ljusstarka. 

Ljusintensitet har enheten candela (   ) och beskrivs andel ljusflöde per rymdvinkel 

(lumen/steridian). Detta är något som används för att beskriva riktade ljuskällor som t.ex. ficklampor 

där en ljuskällas totala ljusflöde har koncentreras i en speciell riktning. 

Luminans är den storhet som generellt används för att karakterisera en ytas ljusutstrålning. 

Enheten är candela per kvadratmeter och kan alltså användas för att beskriva hur ljus en yta är. 

Illuminans beskriver hur mycket ljus en yta belyses med och har enheten lumen per kvadratmeter. 

Illuminansen för en yta minskar alltså om avståndet mellan belysning och belyst yta ökas. 

 

2.3.2 Kolorimetri 

Fotometri kvantifierar hur människan uppfattar synlig strålning, eller ljus. Kolorimetrin bryter ned 

begreppet strålning ytterligare genom att kvantifiera färger och behandlar hur människan uppfattar 

dessa. Det huvudsakliga syftet med kolorimetrin är att beskriva människans uppfattning av färg. Detta 

görs genom att beskriva färger med hjälp av ett koordinatsystem där varje unik färg kan representeras 

av tre kolorimetriska koordinater [12]. Varje koordinat representeras av  ,   samt   och ges av 

följande ekvationer: 

 

  ∫  ( ) ̅( )  
 

 
   (3) 

 

  ∫  ( ) ̅( )  
 

 
   (4) 

 

  ∫  ( ) ̅( )  
 

 
   (5) 
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 ̅( ),  ̅( ) och  ̅( ) illustreras till vänster i Figur 9. Dessa är färgmatchningsfunktioner som beskriver 

ögats färgkänslighet och är baserade på experiment utförda av CIE
1
 på trettiotalet.  ( )  är den 

spektrala fördelningen hos det ljus vars karaktäristik ska beskrivas i det kolorimetriska rummet. 

Integrerat över det synliga våglängdsområdet ger detta det som kallas tristimulus-värden (ekvation 3-

5) med vilka man kvantitativt kan beskriva en färg. De tre tristimulusvärdena X, Y och Z spänner upp 

ett 3-dimensionellt rum av färgkoordinater. Två separata färgprov (i en specifik omgivning) med 

samma X-, Y- och Z-värden kommer att se likadana ut även om de har olika spektrala fördelningar. 

Om omgivningen ändras (genom att till exempel den spektrala fördelningen hos det infallande ljuset 

ändras) kan färgproven däremot se olika ut.  

 

 
Figur 9. a) Färgmatchningsfunktionerna beskriver ögats känslighet i de olika våglängdsområdena. b) kromaticitetsdiagrammet 

som presenterar XYZ-färgrymden i ett plan. 

 

Projicerat i ett plan blir XYZ-rummet ett kromaticitetsdiagram (ibland kallat hästskodiagram) 

illustrerat till höger i Figur 9. Detta diagram utges av x- och y-värden, från blått ljus, upp till grönt och 

sedan vidare ner till rött ljus vilket bildar en kurva som ger gränsen för vilka färger människan kan 

uppfatta. Kromaticitetsdiagrammet passar som referens och är användbart vid mätningar av 

färgomfång, färgåtergivning etc. koordinaterna i detta diagram beräknas med hjälp av ekvationerna 

(6), (7) och (8) 

 

  
 

     
    (6) 

 

  
 

     
    (7) 

 

  
 

     
    (8) 

 

Denna konvertering är som sagt lämplig för representationer i 2D-rummet men ger ingen information 

om till exempel ljusstyrka. 3D-rummet (XYZ) ger däremot en mer omfattande representation då 

                                                      
1
 CIE – Commission Internationale de l'Éclairage eller på svenska, Internationella kommissionen för belysning. 
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tonskalevolym, ljusstyrka etc. kan illustreras. Detta kan även åstadkommas genom att använda CIE 

xyY där Y då står för luminans.  

En nackdel med CIEXYZ-modellen är att två punkter (färger) som ligger nära varandra i 

koordinatsystemet perceptuellt sett kan skilja sig markant medan två punkter (färger) som ligger långt 

ifrån varandra kan uppfattas som snarlika färger – det är inte ett perceptuellt ekvidistant 

koordinatsystem. För att åtgärda detta infördes en ny modell 1976 som kom att kallas CIELab.  

CIELab använder sig av L, a och b istället för X, Y och Z. L står för färgton, a representerar en axel 

som går från grönt till rött medan b representerar en axel som går från blått till gult. Denna modell ger 

alltså en perceptuellt ekvidistant färgrymd där en kombination av koordinaterna L, a och b 

representerar en färg på ett standardiserat sätt [13].  

 

2.3.3 Polykromatisk datainsamling 

Polykromatisk datainsamling betyder att fånga en scens färgegenskaper eller förenklat uttryckt att ta 

en bild. Detta sker oftast genom att dela upp scenen i ett antal rutor, även kallat pixlar, där varje 

specifik pixel innehåller data som representerar dess färg. Varje pixel i matrisen motsvarar en del av 

den scen som ska återskapas och bildar tillsammans en pixelmatris bestående av ett numeriskt värde 

med information för det område i scenen som varje pixel representerar. Matrisen kan sedan anpassas 

efter behov och presenteras på till exempel en bildskärm eller skrivas ut på papper för att återge den 

fångade scenen. 

 

2.3.3.1 Digitalkameran 

En digitalkamera är idag den vanligaste metoden för polykromatisk datainsamling och fungerar 

ungefär på samma sätt som det mänskliga ögat. En lins samlar in infallande ljus vilket sedan går 

igenom ett filter för att sedan träffa en CCD-sensor. CCD-sensorn känner av ljusintensitet men kan 

inte särskilja färger, så för att simulera ögats färgseende används färgfilter som motsvarar ögats 

färgkänslighet. Detta kan göras genom att till exempel använda tre stycken CCD-sensorer med ett 

specifikt färgfilter framför varje sensor. Dessa får simulera ögats tre tappar och registrera intensiteten 

för respektive färgkanal. Signalerna från varje CCD-sensor läggs sedan ihop för att ge en RGB-bild. 

Detta ställer höga krav på hårdvaran och är en mer kostsam variant. Den vanligaste varianten av 

kamera är därför en typ av mosaikfilter, eller CFA
2
, framför endast en CCD-sensor. Den vanligaste 

typen av CFA är Bayerfiltret, illustrerat på en CCD-sensor i Figur 10, [13]. 

Ett Bayerfilter består av ett rutmönster med två 

gröna rutor för varje röd och blå ruta. Varje ruta är 

ett färgfilter som endast släpper igenom ljus med 

rött, grönt eller blått ljus. Anledningen till varför det 

är fler gröna rutor är att filtret ska släppa igenom 

mer av det gröna ljuset och på så vis simulera det 

mänskliga ögat som är mest känsligt för grönt ljus. 

Den bakomliggande CCD-sensorn registrerar sedan 

ljusintensitet för varje ruta och konverterar detta till 

spänning. Med hjälp av olika interpolations-metoder 

erhålls sedan ett RGB-värde för varje pixel i bilden 

vilket ger den färdiga RGB-bilden. Varje pixel 

representeras alltså med ett rött, ett grönt och ett 

blått värde och olika kombinationer av dessa återger 

olika färger. Bitdjupet i bilden beskriver antalet färgkombinationer som är möjliga. Vanligtvis används 

ett bitdjup på 24 för ett RGB-värde eller 8 för varje färg-kanal vilket ger ca 16 miljoner olika 

färgkombinationer. 

 

                                                      
2
 CFA – Color Filter Array. 

 
Figur 10. Illustration av ett Bayer-filter framför en CCD-

sensor [4]. Det är detta filter som gör att en digitalkamera 

kan fånga en scens färger och på så sätt återge en människas 

färgseende. 
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2.3.4 Polykromatisk datapresentation 

Utan att kunna presentera det data som en kamera genererar kan kameran uppfattas som överflödig. 

Då kamerans egentliga uppgift är att spara en scen för att kunna återge den vid en senare tidpunkt är 

själva presentationen lika viktig. Fotoframkallning har varit den vanligaste metoden historiskt sett. 

Denna metod presenterar bilder genom att modifiera ett fotopappers reflekterande egenskaper vilket 

kräver en ljus omgivning. 

Fotoframkallningen har blivit alltmer ovanlig i takt med att ljusemitterande displayer har blivit en 

självklar del i vardagen. Själva principen med ljusemitterande färgpresentation innebär att en 

reflekterande yta som till exempel endast reflekterar rött ljus ska efterliknas av en display som 

emitterar samma röda ljus. Detta sker i LCD-displayer genom att emittera rött ljus, eller i själva 

verket, att bara släppa igenom rött ljus från de bakomliggande lysrören. LED-displayer använder 

samma teknik som LCD-displayer för att ge varje pixel dess korrekta färg. Den enda skillnaden är 

egentligen att det bakomliggande ljuset istället genereras av vita lysdioder. Det finns LED-displayer 

som använder sig av RGB-lysdioder men då endast för att öka det dynamiska omfånget och ge en 

djupare bild med högre kontrast. I dagsläget är lysdioder för stora för att kunna användas som pixlar i 

mindre displayer. De fungerar däremot bra i större displayer, sådana som används vid exempelvis 

sportevenemang och konserter etc. 

2.3.4.1 Additiv färgblandning 

Vid additiv färgblandning (se Figur 11) utgörs de primära färgerna av röd, grön och blå (RGB) och 

blandningar av dessa ger de sekundära färgerna cyan, magenta och gul. Cyan är en blandning av blå 

och grön, magenta en blandning av röd 

och blå och gul en blandning av grön och 

röd. Denna färgblandning används 

vanligen av ljusemitterande komponenter 

för att presentera färger. Intensiteten av 

varje kanal (färg), röd, grön och blå kan 

då justeras för att (i teorin) kunna återge 

så många färger som människan kan 

uppfatta. Sätts alla tre kanaler till samma 

intensitet återges en gråskala där max intensitet ger en färg som uppfattas som vit medan en svart färg, 

eller mer korrekt uttryckt, avsaknaden av emitterande ljus åstadkoms genom att sätta alla kanalers 

intensitet till noll [15]. 

2.3.4.2 Subtraktiv färgblandning 

Vid subtraktiv färgblandning (se Figur 12) är grundfärgen vit. För att åstadkomma olika färger 

absorberas eller blockeras det vita ljuset med färgfilter vilket ger den resulterande färgen. Denna 

metod är vad som används inom tryckindustrin och används också i dagens fotoframkallning. Här 

utgörs istället de primära färgerna av cyan, magenta och gul vilka är blandningar av färgerna blå-grön, 

röd-blå respektive grön-röd. Denna typ av 

färgblandning används på grund av att det är det 

reflekterande ljuset som ska modifieras för att ge 

en specifik färg. Som namnet antyder subtraheras 

en färg genom absorption från vitt ljus med hjälp 

av primärfärgerna. Dessa primärfärger är 

egentligen filter där cyan kan benämnas som 

”inte röd”, magenta som ”inte grön” och gul som 

”inte blå”. Blandas till exempel cyan och gul fås 

alltså en blandning av ”inte röd” och ”inte blå” vilket resulterar i en grön färg. Blandas alla 

primärfärgerna ska alla färger i teorin blockeras och ge färgen svart. Detta är dock väldigt svårt och 

kan resultera i en brun färg vilket kompenseras genom att också använda ett svart bläck vid tryck, 

detta ger färgblandningen CMYK [15]. 

 

 

Figur 11. Illustrerar additiv 

färgblandning med en svart yta 

som belyses med primär-

färgerna röd, grön och blå. En 

blandning av alla tre färgerna 

ger i mitten en resulterande vit 

färg [15]. 

 

Figur 12. Illustration av 

subtraktiv färgblandning med 

en vit yta som täcks av primär-

färgerna magenta, cyan och 

gul. En blandning av alla tre 

färgerna ger i mitten en 

resulterande svart (eller 

brunaktig) färg [15]. 
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2.3.5  Metamerism 

Metamerism är det fenomen som gör att två separata (reflekterande) ytor som ser ut att ha exakt 

samma färg under ett specifikt ljusförhållande kan ha helt olika färger i ett annat ljusförhållande [13]. 

Detta beror på att den upplevda färgen hos en yta beror på hur ögats färgreceptorer har blivit 

stimulerade av ytans reflekterade ljus. Vidare är ljuset som reflekteras från de två ytorna en produkt 

mellan infallande ljus och de reflekterande egenskaperna hos respektive yta. De kan därför ha olika 

spektrala fördelningar. Ytorna har alltså egentligen olika färger men så länge de två färgernas 

spektrala fördelningar stimulerar ögat på samma sätt kommer de att uppfattas att ha likadana färger. 

Ändras det infallande ljuset kan det påverka det reflekterade ljuset på olika sätt på de två ytorna vilket 

gör att de då får olika färg. 
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3 Metod och utförande 

3.1 Marknadsanalys 
Inför tillverkningen av en demonstrator utfördes en marknadsanalys där olika LED-komponenter 

undersöktes. En billig, ljusstark komponent med justerbar färg söktes. Två alternativ togs då i åtanke. 

Det ena alternativet var att placera tre separata lysdioder med färgerna röd, grön och blå nära varandra 

som tillsammans utger en RGB-LED. Det andra alternativet var att använda en RGB-LED som redan 

innehåller tre lysdioder. Det senare alternativet valdes för enkelhetens skull. Fokus hölls sedan på att 

färgen på komponenten skulle vara lätt att justera för att underlätta konstruktionen av demonstratorn. 

Detta ledde till LED-komponenten WS2812 som beskrivs nedan. Ytterligare ett skäl till att just denna 

komponent valdes var att den kunde levereras färdigmonterad i långa remsor. 

3.2 LED-komponent - WS2812 
WS2812 (se Bilaga D) är en RGB lysdiod med en integrerad styrkrets som styrs med ett NZR 

protokoll. Varje komponent matas med 5 V och behöver endast en ingång för att ta emot data och en 

utgång för att skicka data. På så sätt kan flera komponenter länkas samman för att bilda en kedja med 

lysdioder. Varje LED styrs seriellt med en ingång och en utgång. Varje komponent tar alltså emot det 

data som är ämnat specifikt åt den och skickar vidare en reducerad datamängd till nästkommande 

komponent. Datat som används är ett 24 bits data med 8 bitar för varje färgkanal vilket gör att varje 

komponent kan ställas in individuellt med                olika färgkombinationer och på så sätt, i 

teorin kan representera ”true color”. Varje bit kräver         vilket ger att varje komponent behöver 

      på sig innan den skickar vidare informationen till nästa komponent. Hur många komponenter 

som sedan länkas samman avgör hur lång tid det tar för en hel kedja att uppdateras. 

3.3 LED-skärmar 
Syftet med LED-skärmarna är att undersöka huruvida lysdioder kan användas som adaptivt visuellt 

kamouflage, samt att erhålla mer kunskap om hur dessa ljuskällor fungerar och uppfattas i naturliga 

miljöer. Till skärmarna valdes remsor bestående av komponenten WS2812. Dessa remsor är 

färdiglänkade kedjor av komponenten som levereras på rulle och kan klippas till önskad längd. 

Remsorna monterades på en aluminiumskiva som mäter 149x85   . Två olika varianter av remsor 

användes och sattes på två olika skivor. Den ena varianten av remsan rymmer 30 komponenter per 

meter och den andra varianten rymmer 60 komponenter per meter. Dessa ger ett avstånd mellan 

komponenterna, eller ett pixelavstånd, på 3.33    respektive 1.66   . Två stycken LED-skärmar med 

olika upplösning tillverkades där den lägre upplösningen ges av 900 pixlar per   och den högre 

upplösningen ges av 3 600 pixlar per   . Dessa två skärmar kommer hädanefter att kallas 30LED-

skärmen samt 60LED-skärmen 
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3.4 Diffusor 
Som diffusor användes två stycken plexiglasskivor, en skiva framför varje skärm. Dessa slipades med 

en fin putsduk för att åstadkomma en diffus yta. Plexiglasskivan framför den vänstra skärmen putsades 

på båda sidor medan plexiglasskivan framför den högra skärmen endast slipades på insidan. Dessa 

skivor ger ett bra skydd för LED-remsorna och en viss diffuserande effekt. 

Lysdioder ger ett ljus som spatialt 

sett är väldigt smalt vilket medför att 

de kan behandlas som en punkt-

belysning. För att motverka detta kan 

alltså diffusorer användas för att ge en 

mindre punktbelysnings-känsla vilket 

uppfattas som mjukare och mindre 

artificiellt. En diffusor bryter det 

infallande ljuset i olika riktningar och 

olika mycket. Så istället för en 

ljuspunkt så breddas ljuskällan 

spatiellt och får en bredare gaussisk 

form. Figur 13 visar ett testark från 

Luminit med diffuserande filmer med 

olika egenskaper, se Bilaga B för mer info om detta ark. Filmer som dessa kan limmas fast på till 

exempel plexiglasskivor för att ge en diffuserande effekt samtidigt som plexiglasskivan ger ett bra 

skydd. 

3.5 Styrkort 
Styrkortet som valdes är ett Teensy 3.0 [17] som är open-source-baserat och arduino-kompatibelt. 

Under utvecklingsarbetet var det möjligt att ta hjälp av forum och manualer från den tillhörande open-

source-”communityn”. Tillverkaren av detta kort tillhandahåller tutorials med exempelkoder för att 

bygga storbildsskärmar av ovan beskrivna LED-remsor för att spela avi-filmer och är aktiv på forum 

där hjälp finns att få vid problem och frågor. Kortet har 8 tillgängliga utgångar för att styra LED-

remsor. 30LED-skärmen består av 43x24 pixlar och drivs av ett styrkort så varje av kortets utgångar 

styr tre stycken remsor med 43 pixlar vardera vilket ger 129 pixlar per utgång och alltså en teoretisk 

uppdateringsfördröjning på 3.87 ms mellan första och sista pixel, En frekvens baserat på detta blir då 

258 Hz. 60LED-skärmen består av 85x48 pixlar och drivs istället av tre styrkort. Varje utgång styr då 

två stycken remsor med 85 pixlar vardera vilket ger 170 pixlar per utgång och en teoretisk 

uppdateringsfördröjning på 5.1 ms mellan första och sista pixel och alltså en teoretisk frekvens på 196 

Hz. 

3.6 Strömförsörjning 
Varje LED kan som mest leverera 0.25 W och kräver vid full styrka 50 mA. Då båda skärmarna körs 

på full styrka ger det en total effekt på 1 278 W och ett strömbehov på 256 A. 

3.7 Styrprogram 
Mjukvaran som används för att styra skärmarna är baserat på biblioteket OctoWS2811 [18] och 

innehåller två program, VideoDisplay och Cam2Screen. Cam2Screen är ett program skrivet i 

Processing
3
. Detta ligger på datorn och tar in data från webkameran som sedan med hjälp av input från 

användaren kan justeras för att ge en signatur som matchar bakgrunden. 

VideoDisplay är arduinobaserat och modifieras specifikt för varje styrkort. Varje kort 

programmeras med en egen version av VideoDisplay och får på så sätt information om vilken del av 

skärmen som det ska hantera. 

 

                                                      
3
 http://www.processing.org/ 

 

Figur 13. Testark från Luminit 

med olika diffusorer. Varje 

ruta är en egen typ av diffusor 

och den bakomliggande 

ljuskällan är densamma i alla 9 

varianter. 
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3.8 Demonstrator  
De två skärmarna monterades bredvid varandra på en ställning som ställdes på en släpvagn 

tillsammans med nätaggregat och elverk, se Figur 14. 

 

 
Figur 14. Demonstrator bestående av släpvagn, elverk, nätaggregat, datorstyrning samt LED-skärmar. 

 

I lådan under skärmarna i bilden finns nätaggregat för strömförsörjning och en dator för styrning av 

skärmarna. Datorn i lådan kontrolleras med hjälp av fjärrstyrning från en annan dator. På detta vis blir 

demonstratorn mobil med sin egen strömförsörjning och kan justeras efter bakgrunden även på långa 

avstånd. Bakom skärmarna sitter tillhörande styrkort samt en webkamera kopplad till datorn som i 

realtid filmar bakgrunden. Skärmarna kan alltså antingen visa den film som kommer från webkameran 

eller visa bildfiler sparade på datorn. I Figur 14 visar demonstratorn en bild av BAE Systems logotyp.  

3.9 Systemkamera 
Kameran som användes för att dokumentera testerna var en Nikon D90 Digital spegelreflexkamera 

med objektivet Nikon DX AF-S NIKKOR 18-105 mm. Bilderna som togs sparades i jpeg format med 

bildstorlek 4288x2848.  
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4 Delprov 

4.1 Delprov 1 – Karaktärisering av WS2812 
För att karaktärisera LED-komponenterna och dess emitterande ljus användes en spektroradiometer. 

Spektroradiometer är ett instrument som används för att bestämma spektrala fördelningar hos 

ljusemitterande källor eller reflekterande ytor. Spektroradiometern riktas mot önskat objekt och den 

spektrala fördelningen hos ljuset som objektet ger ifrån sig kan mätas. Utifrån detta spektrala data kan 

tristimulusvärden och andra färgkoordinater samt luminans etc. beräknas. Spektroradiometern som 

användes under detta arbete var en Konica Minolta CS-2000A med tillhörande programvara. 

Figur 15 visar mätningar gjorda på en enskild komponent från LED-remsorna. 30 mätningar 

gjordes, 10 stycken för varje kanal. Intensiteten för varje kanal ökades från 25 till 255 och den 

spektrala fördelningen för varje intensitet mättes med hjälp av spektroradiometern. Till vänster i Figur 

15 har luminansen för varje kanal och inställd intensitet plottats vilket visar ett linjärt beroende mellan 

intensiteten hos komponenten och luminansen som den avger. Till höger i samma figur visas grafer av 

den spektrala fördelningen för varje kanal och inställd intensitet.  

 

 
Figur 15. Resultat erhållna då varje kanal har undersökts individuellt. Intensiteten hos varje kanal har varierats mellan 25 och 

255 medan resterande kanaler inte haft någon pålagd intensitet: a) Luminans som funktion av inställd intensitet för respektive 

kanal; b) Spektrala fördelningar (normaliserat) för inställd intensitet hos de tre kanalerna (från vänster) blå, grön och röd. Högs 

topp hos respektive kanal representerar en inställd intensitet av 255 medan lägst topp representerar en inställd intensitet av 25. 
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Figur 15 bekräftar också att ögat är som känsligast för grönt ljus. Till höger i Figur 15 visas rådata från 

spektroradiometern, vilket visar att utslaget hos det gröna ljuset är lägst. Efter omvandling till 

fotometriska enheter till vänster i figur ger det gröna ljuset högst luminans och är alltså det som 

uppfattas som starkast av ögat. I det spektrala datat (till höger i Figur 15) motsvarar den högsta toppen, 

för respektive kanal, den högsta inställbara intensiteten med ett värde av 255. Den lägsta toppen 

motsvarar ett intensitetsvärde på 25 och topparna mellan dessa motsvarar värden mellan 25 och 255. 

Detta visar att ett inställt intensitetsvärde inte påverkar den spektrala fördelningen. Ett högre 

intensitetsvärde resulterar endast i ett högre utslag och en högre topp.  

I Figur 16 illustreras motsvarande luminans (övre) och spektrala fördelning (nedre) fast då alla 

kanaler haft samma värde.  

 

 
Figur 16. Resultat erhållna då alla tre kanaler hos komponenten har matats med samma intensitetsvärde (mellan 25 och 255) 

och således producerat ”vitt ljus”: a) sammanlagd luminans som funktion av inställd intensitet; b) Spektrala fördelningar 

(normaliserat) hos emitterat ljus. 

 

Den övre grafen visar den sammanlagda luminansen hos komponenten när varje kanal matas med 

samma intensitet (25 till 255). Den nedre grafen visar den spektrala fördelningen hos ljuset när 

komponenten avger ljus med samma intensitet i samtliga kanaler. Det är tydligt att denna spektrala 

fördelning är en sammanslagning av de enskilda spektrala fördelningarna från varje specifik kanal i 

Figur 15. En högsta luminans uppmättes till ca 170 000       vilket erhålls då samtliga kanaler körs 

på full styrka. Komponentens ljusemitterande yta har en diameter på 5 mm. Enligt nedanstående 

beräkning ger detta att varje enskild komponent har en ljusintensitet på ca 3 cd vid observation 

vinkelrätt mot dess yta.      (         )                 . 

För att uppskatta komponentens färgåtergivning konstruerades dess färgrymd
4
 se Figur 17 samt 

Figur 18. Färgrymden i Figur 17 är uppspänd i Lab-rymden och presenterar de färger som 

komponenten i teorin kan återge. Dessa färger är baserade på 3 mätvärden mellan noll och maximal 

färgmättnad på varje kanal. Den nedre halvan visar de resulterande färgerna från noll till maximal 

färgmättnad, det gröna hörnet uppe till vänster i färgrymden representerar alltså färgen som 

komponenten emitterar när den körs med endast den gröna kanalen på full styrka. I den övre halvan 

har de resterande kanalerna lagts på succesivt i tre steg, tills alla kanaler ger full styrka. Detta återger 

då en vit färg med maximal styrka.  

 

                                                      
4
 Med hjälp av MATLAB och OptProp toolbox, se http://www.mathworks.se/matlabcentral/fileexchange/13788-

optprop-a-color-properties-toolbox 
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Figur 17. Teoretisk färgrymd i CIELab för komponenten WS2812. 

 

Volymen för denna färgrymd kan mätas och beräknas för den aktuella komponenten och jämföras med 

volymer för andra komponenter. Detta ger en bra uppskattning för vilken komponent som kan 

representera flest färger. I Figur 18 visas motsvarande kromaticitetsdiagram.  

 

 
Figur 18. Uppmätt färgrymd samt vitpunkt i CIExyz för komponenten WS2812. 

 

Ytan som innesluts av triangeln i Figur 18 visar de färger som komponenten emitterade under 

mätningar med spektroradiometer. Denna figur ger alltså ingen information om ljusstyrka utan ger 

information om vilka färger som komponenten kan återge. Den vita punkten (x=0.26, y=0.23) visar 

komponentens vitpunkt vilket indikerar på en ”blåaktig vit färg”. 
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4.2 Delprov 2 – Kvalitativ utvärdering av färgåtergivning hos LED-skärm 
För att undersöka färgrepresentationen av LED-skärmarna användes färgade dukar

5
 som limmades fast 

på skivor (Figur 19). Dessa dukar utgör en grund för en första färgkalibrering av skärmarna. En sådan 

kalibrering innebär att en inmatning av ett RGB-värde ger ett ljus som på rätt sätt återger det inmatade 

RGB-värdet. 

 

 

Figur 19. Färgade 

dukar fastlimmade på 

skivor. Färger med 

tillhörande bokstav från 

vänster:  

 
A-Röd;  

B-Grön;  

C-Blå;  

D-Cyan;  

E-Magenta;  

F-Gul;  

G-DesertSand;  

H-NATO Green;  

I-Light Stone. 

 

 

Vid kalibrering monteras dessa dukar bredvid en LED-skärm och färgen för både duken och LED-

skärmen mäts, med förslagsvis en spektroradiometer, i olika ljusförhållanden. De värden som 

skärmarna måste matas med för att återge den färg som duken har loggas. Detta utger en del i den 

överföringsprocess som krävs för systemet och ger alltså information om vad LED-skärmen behöver 

för RGB-värde för att återge en viss färg. Detta leder till en överföringsfunktion för den specifika 

LED-skärmen i det specifika ljusförhållandet. En specifik överföringsfunktion krävs alltså för varje 

specifikt ljusförhållande.  

Figur 20 visar när den röda, gröna och den blå duken har monterats på den vänstra skärmen av 

demonstratorn medan den högra skärmen har pålagd intensitet endast på respektive R-, G- eller B-

kanal. 

 

 

Figur 20. Illustrerar olika 

dukar monterade på den 

vänstra LED-skärmen och 

hur den högra LED-skärmen 

har matats med intensitet 

pålagd endast på den kanal 

som korresponderar mot 

respektive duk: a) duk A i 

Figur 19 är monterad; b) duk 

B i Figur 19 är monterad; c) 

duk C i Figur 19 är 

monterad; 

                                                      
5
 Från Digital Printing Center (DPC), Örnsköldsvik. 
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Figur 21 illustrerar de problem som kan uppstå om skärmarna inte är kalibrerade. Framför den 

vänstra skärmen har den magenta-färgade duken monterats medan den högra skärmen ska återge 

magenta på rätt sätt. Det teoretiska RGB-värdet för magenta är en blandning mellan rött och blått och 

då vanligen max intensitet hos båda dessa kanaler. Bild a) visar när den högra skärmen matas med 

max intensitet för både den blå som för den röda kanalen. Detta resulterar i en färg som är alldeles för 

blåaktig. Bild b) visar när den högra skärmen istället är justerad för att matcha den vänstra duken.  Det 

RGB-värde som då krävdes har fortfarande max intensitet på den röda kanalen men den blå kanalen är 

minskad till ungefär 30 procent av max intensitet. Detta är alltså ett första steg i en kalibrering av 

skärmen vilket får upprepas för alla färger under alla möjliga ljusförhållanden för att ge en helt korrekt 

kalibrering. Verktyg för att utföra en korrekt färgmätning bör däremot användas (och inte bara 

observation med ögat, eller åtminstone inte med bara en testperson) för att ge bra resultat. Detta är ett 

omfattande arbete vilket kräver mycket tid samt en god inblick i området färgfysik. Det här delprovet 

ger däremot en inblick i hur en sådan process går till.  

 

 

Figur 21. Illustrerar 

problem som kan uppstå 

med en icke kalibrerad 

skärm:  

a) den vänstra skärmen är 

täckt med den magenta-

färgade duken (E i Figur 

19). Den högra skärmen 

har matats med samma 

intensitet på den röda och 

den blå kanalen; 

b) samma situation som i 

a) men den högra 

skärmen är justerad för 

att ge en färg som mer 

liknar den vänstra duken. 

Genom att spara den 

justering av LED-

skärmen som krävdes för 

att bättre matcha dukens 

färg har ett första steg i en 

kalibrering av systemet 

utförts. 
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4.3 Delprov 3 – Kvalitativ undersökning av upplösning hos LED-skärm 
Enligt Figur 16 emitterar den aktuella komponenten ljus vars primärvåglängder kan uppskattas till 

470, 525 och 625    för respektive kanal. Upplösningen kan därmed bestämmas genom Ekvation 1 

vars resultat presenteras i Tabell 2. 

 
Tabell 2. Teoretiska avstånd för upplösning av två enskilda komponenter WS2812 då dessa befinner sig på olika inbördes avstånd. 

 

Våglängd 

(nm) 

 

Vinkelupplösning 

(Radianer) 

Högsta avstånd (m) för upplösning av enskilda komponenter för olika 

punktavstånd 

Punktavstånd = 

1.66 (cm) 

Punktavstånd = 

3.33 (cm) 

Punktavstånd = 

6.66 (cm) 

Punktavstånd = 

13.33 (cm) 

470 0.00019 87 174 349 698 

525 0.00021 78 156 312 625 

625 0.00025 66 131 262 525 

 

Dessa värden är teoretiskt beräknade och fungerar endast under de förutsättningarna att det är två 

stycken infinitesimala punkter som avger ljus som inte sprids eller påverkas på något sätt på vägen 

från källa till betraktare vars pupilldiameter är 3   . Värdena i Tabell 2 är alltså inget som direkt 

speglar verkligheten men ger ändå en fingervisning på hur betraktningsavstånd beror av punktavstånd 

mellan två källor. 

Under mätningarna testades fyra stycken olika uppsättningar av LED-konfigurationer på den högra 

LED-skärmen. De uppsättningar som testades kommer hädanefter benämnas som upplösning a), b), c) 

och d) och motsvarar, i Bilaga C, uppsättningarna 2, 5, 8 respektive 11 fast i andra färger. Figur 22 

visar bilder tagna på skärmen så som den såg ut under testerna. Se Bilaga C för fler varianter av 

uppsättning av LEDarna. 

 

 

Figur 22. Foton tagna på den 

högra LED-skärmen när den 

är inställd för att ge olika 

varianter av uppställning av 

lysdioderna. a), b), c) och d) 

avser respektive rad med 

färgerna röd, grön och blå:  

a) rektangulärt mönster med 

pixelavstånd 3.33 cm;  

b) horisontella linjer med 

linjeavstånd 6.66 cm;  

c) vertikala linjer med 

linjeavstånd 6.66 cm;  

d) diagonalt mönster, 

baserat på c) men med 

varannan rad förskjuten en 

pixelbredd i sidled. 

 

Denna mätning utfördes i form av en fältundersökning med test av fem stycken testpersoner. Varje 

testperson bads att ställa sig på det avstånd från skärmen då denne tyckte sig se en jämn färgad yta på 

skärmen utan inslag av pixlar eller tydliga mönster. Betoningen låg dock på att personen i fråga skulle 

se en jämn färgad yta. Testet beror på testpersonens tolkning och uppfattning av ”en jämn färgat yta”. 

Resultaten ger dock en antydan till hur ljuskällor ska placeras för att ge ett homogent intryck. I Figur 

23 nedan illustreras resultatet från undersökningen.   
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Figur 23. Betraktningsavstånd med standardavvikelse som funktion av upplösning och färg för fyra olika upplösningar. De olika 

alternativen för upplösning, a), b), c) och d) visar betraktningsavstånd för motsvarande färg och rad a), b), c) och d) i Figur 22. 

De tre staplarna i varje stapelgrupp motsvarar färgerna röd, grön och blå i motsvarande rad i Figur 22. 

 

Varje stapel är medelvärdet av fem bedömningar och visar tydligt att upplösning a) är det bästa 

alternativet. Upplösning b) och c) ges istället för ett kvadratmönster av horisontella respektive 

vertikala linjer av ljuskällor vilket ger att endast hälften så många lysdioder är tända för dessa 

upplösningar jämfört med upplösning a). b) och c) verkar ge ett längre detektionsavstånd och är därför 

också sämre. Upplösning d) använder sig av lika många lysdioder som upplösning b) och c) men är 

istället uppsatta i ett diagonalt mönster vilket ger ett bättre resultat och gör det svårare att urskilja ett 

mönster. Denna teknik utnyttjas i tryckindustrin (tidningstryck etc.) där färger med hög kontrast mot 

bakgrunden trycks på diagonalen och färger med lägre kontrast istället kan tryckas mer parallellt med 

horisontal- eller vertikal-axeln. Detta resultat visar att fler lysdioder ger bättre resultat men att de med 

fördel ska sättas i ett diagonalt mönster. Vidare illustrerar detta resultat hur teorin kan vara 

missvisande och inte ska vara den faktor som bestämmer den praktiska utformningen av en hårdvara. 

De teoretiska beräkningarna i Tabell 2 gäller dock för två ljuskällor med ett inbördes avstånd. Inte för 

en matris bestående av ljuskällor med ett pixelavstånd vilket även det bidrar till missvisningen. För en 

teoretisk beräkning av erfordrat pixelavstånd krävs ett mer omfattande underlag än vad Rayleigh-

kriteriet i ekvation 1 kan bidra med. Med detta i åtanke bör ett minsta pixelavstånd eller alternativ av 

uppställningar av lysdioder på en LED-skärm bestämmas utifrån undersökningar med testpersoner, 

även om teori kan användas som en del i detta arbete. 

Något som också noterades under denna undersökning var att även om skärmen på avstånd såg ut 

att ha en jämn färgad yta så kunde en ganska stor del av den ”släckas” om den täcktes av något smalt 

(sträng, grenar, grässtrån etc.) mellan betraktare och skärm. Det smala föremålet täckte då en hel linje 

av skärmens lysdioder vilket gav en uppfattning av att det var ett brett område på skärmen som 

saknade färg. Detta gav direkt en känsla av en artificiell yta. För att motverka detta problem bör 

lysdioderna inte placeras i räta linjer eller i regelbundna mönster. Varje lysdiod bör istället ha en viss 

förskjutning från den linje eller position som den tillhör. Förslagsvis genom att positionera varje 

lysdiod med en slumpartad förskjutning. 
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5 Resultat och analys 

5.1 Resultat 
Det här avsnittet behandlar resultat vid utomhusmätningar och bakgrundsanpassning. Avsnittet 

fokuserar på att visa demonstratorns förmåga att imitera bakgrunden, istället för kvantifiera hur 

upplösning och ljusstyrka påverkar resultatet. Om inget annat anges används ett pixelavstånd på 3.3 

   för båda skärmarna. Resultaten presenteras uteslutande av bilder tagna under provtillfällena och 

kräver en färgutskrift med god kvalitet för att återges på bästa sätt. Om bilderna i detta avsnitt skulle 

uppfattas som små och otydliga finns större varianter i Bilaga E. 

5.1.1 Provplats 1 – Blå container 

Provplats 1, utanför labbet på gamla hägglundsområdet. Avståndet till demonstratorn var 70 meter och 

bakgrunden är delvis en blå container och delvis en snöig bakgrund bakom containern. 

Vid denna provplats var det svårt att få skärmens vänstra del att matcha den färg som snön hade i 

bakgrunden. Den blå ytan på containern var lättare att imitera. 

 

 
Figur 24. Bild tagen utan zoom 70 meter från demonstrator. Till vänster i bild är bakgrundsanpassningen avslagen. Till höger i bild 

är den aktiverad. 

 

 
Figur 25. Samma situation som i Figur 24 men i zoomat läge. 
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5.1.2 Provplats 2 – Grön container 

Provplats 2, bakom Elgiganten. Avståndet till demonstratorn var 105 meter. Två olika efterlikningar 

av bakgrunden gjordes. Ett fall då hela demonstratorn täckte en del av den gröna containern och de 

skuggor som fanns på containerns väggyta. I det andra fallet flyttades demonstratorn så att den även 

täckte en del av den grå ytan på väggfasaden bakom containern. 

I Figur 26 justerades skärmarna med hög kontrast för att återge skuggorna på containerns yta. I 

Figur 27 användes istället låg kontrast för att minska bakgrundens detaljerade geometri och återge en 

mer ”utsmetad” yta. 

 

 
Figur 26. Bild tagen utan zoom 105 meter från demonstrator. Till vänster i bild är bakgrundsanpassningen avslagen. Till höger i 

bild är den aktiverad. Demonstratorn täcker endast en del av containern där skuggorna på containerväggen imiteras. 

 

 
Figur 27. Bild tagen utan zoom 105 meter från demonstrator. Till vänster i bild är bakgrundsanpassningen avslagen. Till höger i 

bild är den aktiverad. Demonstratorn täcker både en del av containern men även en del av bakomliggande vägg. 
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5.1.3 Provplats 3 – Gul container 

Provplats 3, i höjd med Elgiganten men på motsatt sida av E4:an. Bakgrunden är en gul container där 

tre olika avstånd testades, 88, 150 och 297 meter. Vid samtliga avstånd täckte demonstratorn en del av 

containern, se Figur 28, Figur 29 och Figur 30. 

 

 
Figur 28. Bild tagen med zoom 88 meter från demonstrator. Till vänster i bild är bakgrundsanpassningen avslagen. Till höger i bild 

är den aktiverad. 

 

 
Figur 29. Bild tagen med zoom 150 meter från demonstrator. Till vänster i bild är bakgrundsanpassningen avslagen. Till höger i 

bild är den aktiverad. 

 

 
Figur 30. Bild tagen med zoom 297 meter från demonstrator. Till vänster i bild är bakgrundsanpassningen avslagen. Till höger i 

bild är den aktiverad. 

 

Vid 297 meter (se Figur 30) tycktes färgen på skärmarna gå mer åt det gröna hållet, även fast 

inställningarna inte ändrades något. 297 meter är också ett av de längre avstånden som har testats 

under provtagningarna. Denna färgändring berörs mer utförligt i analysdel. 
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5.1.4 Provplats 4 - Villaområde 

Provplats 4, villaområde bakom Hägglunds. Bakgrunden är delvis ett gult garage med ett fönster och 

delvis en mörkgrön bakgrund bakom garaget bestående av träd. Avstånden som testades var 90 och 

236 meter, se Figur 31, Figur 32 och Figur 33. 

 

 
Figur 31. Bild tagen utan zoom 90 meter från demonstrator. Till vänster i bild är bakgrundsanpassningen avslagen. Till höger i bild 

är den aktiverad. 

 

 
Figur 32. Bild tagen utan zoom 236 meter från demonstrator. Till vänster i figur är bakgrundsanpassningen avslagen. Till höger i 

figur är den aktiverad. 

 

 
Figur 33. Bild tagen med zoom 236 meter från demonstrator. Till vänster i figur är bakgrundsanpassningen avslagen. Till höger i 

figur är den aktiverad. 
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5.1.5 Provplats 5 – Tegelfasad 

Provplats 5, gamla station i Örnsköldsvik. Bakgrunden är mestadels en tegelvägg men även delvis ett 

fönster. Mätavståndet var 90 meter, se Figur 34, Figur 35 och Figur 36.  

 

 
Figur 34. Bild tagen utan zoom 90 meter från demonstrator. Till vänster i figur är bakgrundsanpassningen avslagen. Till höger i 

figur är den aktiverad. 

 

 
Figur 35. Bild tagen med zoom 90 meter från demonstrator. Till vänster i figur är bakgrundsanpassningen avslagen. Till höger i 

figur är den aktiverad. 

 

 

Figur 36. Bild till 

höger i Figur 35 har 

zoomats ytterligare i 

bildredigerings-

program för att 

illustrera närbild av 

demonstratorn 

under mätning. 

 

Figur 36 visar att demonstratorn till höger i Figur 35 har inslag av gröna pixlar vilket inte syns på 

håll eller i den icke zoomade bilden. Detta illustrerar att något som ser bra ut på håll kan se helt 

annorlunda ut på närmre avstånd, eller i in-zoomat läge. 
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5.1.6 Provplats 6 – Röd fasad bredvid granngården 

Provplats 6, byggnad bredvid Granngården. Bakgrunden är en rödmålad brädpanel. Mätavstånd är 108 

och 110 meter, se Figur 37 och Figur 38. 

Detta är ett av få provtillfällen under soliga förhållanden vilket enligt resultat visar att en 

bakgrundsanpassning i soligt väder är svårare än i mulet väder. Figur 37 visar en bakgrundsanpassning 

mot skuggsidan av huset medan Figur 38 visar bakgrundsanpassning mot samma fasad på solsidan. 

 

 
Figur 37. Bild tagen 110 meter från demonstrator på skuggsidan av byggnaden. Till vänster i figur är bakgrundsanpassningen 

avslagen. Till höger i figur är den aktiverad. 

 

 
Figur 38. Bild tagen 108 meter från demonstrator på solsidan av byggnaden. Till vänster i figur är bakgrundsanpassningen 

avslagen. Till höger i figur är den aktiverad. 
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5.1.7 Provplats 7 – Framför träd 

Provplats 7, utanför Fjällräven arena. Full upplösning på båda skärmarna (se Bilaga C, upplösning 1 

för den vänstra skärmen och upplösning 2 för den högra skärmen). Mätavstånd på 63 meter.  

Figur 39 illustrerar problematiken som kan uppstå när bakgrundens geometri ska återges. Bilden 

till vänster i visar när geometrin i bakgrunden återges på ett bra sätt. I bilden till höger har bakgrunden 

ändrats då en person går förbi vilket resulterar i att bakgrundens geometri inte återges på rätt sätt på 

grund av parallax mellan webkameran och mätplats. 

 

 
Figur 39. Bild tagen med zoom 63 meter från demonstrator. Bilden illustrerar problematiken med felaktig överföring av strålgång 

från bakgrundsplan till betraktare.  
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5.1.8 Provplats 8 – Fjällräven arena 

Provplats 8, utanför Fjällräven arena med mätavstånd 374 meter, se Figur 40 och Figur 41. I detta 

mätfall var det dimmiga förhållanden vilket gjorde att kamouflaget fungerade bra. Vid observation 

med ögonen utan hjälpmedel var skärmarna i princip osynliga med ett aktiverat kamouflage. Med ett 

avstängt kamouflage syntes skärmarnas svarta yta tydligt mot den vita bakgrunden. 

 

 
Figur 40. Bild tagen med zoom 374 meter från demonstrator. Till vänster i figur är bakgrundsanpassningen avslagen. Till höger i 

figur är den aktiverad. 

 

 
Figur 41. Dessa bilder är urklippta från Figur 40 och sedan förstorade i bildredigeringsprogram för att visa resultatet tydligare. Till 

vänster i figur är bakgrundsanpassningen avslagen. Till höger i figur är den aktiverad. 
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5.2 Analys 
Texten i detta avsnitt analyserar resultatdelen och är skriven utifrån uppfattningar och erfarenheter 

under provtillfällena. Detta medför att analysen ibland kan ge en annan bild av resultaten än vad den 

upplevelse som rapportens bilder ger. Anledningen till detta är att resultatdelens bilder kan vara 

missvisande, ibland med bättre resultat och ibland med sämre resultat jämfört med att titta på 

demonstratorn på plats under provtillfället. Bilderna ger dock en inblick i hur proven har gått till och 

ger en återkoppling till denna analysdel.  

På de provplatser som bilderna i resultatdelen visar har demonstratorn ställts framför olika 

intressanta bakgrunder. Skärmarnas färg, ljusstyrka och kontrast har sedan ställts in manuellt för att 

demonstrera en bakgrundsanpassning. Webkameran på baksidan av demonstratorn har även den 

vinklats och vridits manuellt så att rätt del av bakgrunden filmats och visas på skärmarna. Denna 

inställning är viktig när bakgrunden består av en flerfärgad yta men spelar mindre roll i situationer där 

en enfärgad yta ska imiteras. 

5.2.1 Provplats 2 – analys 

Provplats 2 vid Elgiganten ger ett 

bra exempel på hur kontrasten kan 

användas för att modifiera den bild 

som kommer från web-kameran. 

Figur 26 visar ett exempel på när 

skärmarna är inställda på hög 

kontrast. Skärmarna efterliknar då 

skuggorna som strukturen på 

containern skapar vilket medför 

komplikationer som mer ingående beskrivs längre ner i denna text. Om kontrasten däremot minskas 

visar skärmarna en mer kontinuerligt färgad yta med mindre skillnader mellan olika områden på 

skärmarna, det blir då lättare att justera färgen efter bakgrunden och det blir också lättare att återge en 

mindre mättad färg med mer inslag av vitt som till exempel grå-grön färg. Högre kontrast gör det 

lättare att återge färgskillnader i bildytan men ger också effekten av en flammig och mer artificiell 

presentation av bakgrunden. 

 

5.2.2 Provplats 3 – analys 

På Provplats 3 testades ett relativt 

långt betraktningsavstånd på 297 

meter. På närmre håll tycktes den 

inställda färgen hos skärmarna 

matcha den gula färgen hos 

containern bra. Vid 297 meter 

däremot tycktes skärmarna ha en 

mer grön färg. Vad detta beror på 

kan det i dagsläget bara 

spekuleras kring men ett alternativ för denna färgändring på längre håll kan vara det faktum att 

emitterat gult ljus hos LEDarna är en blandning av emitterat rött samt emitterat grönt ljus. Det röda 

ljuset kanske påverkades mer av luft och de partiklar som fanns i luften under sträckan 297 meter än 

vad det gröna ljuset gjorde på samma sträcka. Detta kan ha gett effekten av en färgändring mot det 

gröna hållet, eller rättare sagt en färgändring mot det ”inte-röda” hållet. Ett andra alternativ är att grönt 

och rött ljus inte alls påverkas olika på den sträckan men att den procentuella ändringen av den röda 

kanalen gav ett större utslag vilket gav en färgändring. Ett tredje alternativ kan vara att omgivningens 

ljusförhållanden ändrades under transporten från demonstrator till observationsplats 297 meter bort 

och att denna färgändring helt enkelt var en metameristisk effekt.  

  

 
Figur 42. Förhandsgranskning av Figur 26. 

 
Figur 43. Förhandsgranskning av Figur 30. 
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5.2.3 Provplats 6 – analys 

Under mätningarna på Provplats 6 

var det soligt väder vilket gjorde 

bakgrundsanpassningen mycket 

svårare. På solsidan (Figur 38) var 

det svårt att komma upp i 

tillräckligt hög ljusstyrka med 

upplösning 2 i Bilaga C. Även 

med full upplösning på den vänstra 

skärmen (upplösning 1 i Bilaga C) 

var det svårt att nå den ljusstyrka som den solbelysta fasaden hade. Detta beror troligtvis på diffusorn 

framför LEDarna då det inte gav någon markant skillnad i ljusstyrka mellan full upplösning på den 

vänstra skärmen och full upplösning på den högra skärmen. Troligtvis hade det gett helt andra resultat 

om diffusorn inte hade använts då det inkommande ljuset (vitt ljus) från solen reflekteras i diffusorn 

och skapar en vitare, mindre mättad röd färg på skärmarna. Den vänstra skärmen uppfattades som mer 

vit än den högra skärmen. Detta kan bero på att den vänstra plexiglasskivan är slipad på båda sidor 

medan den högra plexiglasskivan är slipad endast på insidan. Det kan också bero på att LEDarna är 

vita och att den vänstra skärmen har fler LEDar (ca fyra gånger så många) och uppfattas som mer vit 

på grund av detta, mest troligt är det dock att vitheten beror på diffusorns egenskaper.  

På skuggsidan (Figur 37) borde 

det vara lättare att imitera 

bakgrunden men även där verkar det 

soliga vädret ställa till problem då 

det var svårt att få till en färg på 

skärmarna som liknar den färg som 

fasaden har. På denna sida var 

ljusstyrkan inte ett problem utan det 

var hellre reflektioner i plexiglaset 

som störde färgåtergivningen och gav en röd färg som gick mer åt det vita hållet. Ytterligare kan det 

vara slänten mellan demonstrator och betraktningsplats som gav reflektioner i plexiglasets yta. Det 

syns också tydligt i Figur 37 då plexiglaset på den högra skärmen har en blankare yta än den vänstra 

på grund av att den endast är slipad på baksidan. Resultaten från provplats 6 bekräftar att en slipad 

plexiglasskiva fungerar mer som skydd och inte är ett bra alternativ som diffusor, åtminstone i detta 

fall. 

5.2.4 Provplats 8 – analys 

Bilderna på Provplats 8 är 

missvisande på så vis att 

skärmarna syns bättre i bilderna än 

vad de gjorde i verkligheten med 

ögat. Figur 40 visar situationen 

med maximal zoom, Figur 41 är 

sedan en ytterligare digitalt 

zoomad i ett bildredigerings-

program. Vid betraktning med 

endast ögonen så syntes skärmarna tydligt i avstängt läge. När bakgrundsanpassningen aktiverades 

syntes de endast på grund av den ram som kanterna på skärmarna bildar. Utan denna ram hade 

skärmarna varit knappt märkbara eller rent av osynliga vid betraktning med ögonen. Mätavståndet var 

i denna studie det längst mätta och väderförhållandena var dimmiga vilket gjorde det svårare överlag 

att se demonstratorn. Resultaten från denna provplats visar dock att skärmarna hade en väldigt bra 

kamouflerande effekt.   

 
Figur 44. Förhandsgranskning av Figur 38. 

 
Figur 45. Förhandsgranskning av Figur 37. 

 
Figur 46. Förhandsgranskning av Figur 40 
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5.2.5 Provplats 7 – analys och allmänt om bakgrundens geometri 

Det bör nämnas att problematiken, med att återge strukturen i bakgrunden samt ge en geometriskt 

korrekt bild av miljön bakom demonstratorn, är stor. Detta har manuellt ställts in under samtliga 

provfall och är problematiskt och beror på vilken infallsvinkel som betraktarens öga bildar med 

bakgrunden samt skärmens normal. I idealfallet skall det som betraktaren försöker titta på i 

bakgrunden projiceras på korrekt ställe på skärmen vilket på så vis ger en ”genomskinlig” skärm. Vart 

detta ställe finns på skärmytan beror 

på en rad parametrar som till 

exempel avstånd mellan skärm och 

bakgrund, avstånd mellan skärm och 

betraktare. Vinkel mellan den 

ljusstråle som träffar betraktaren och 

bakgrundens samt skärmens normal. 

Alla dessa parametrar måste 

behandlas av den överföringsprocess 

som hanterar förloppet från bakgrundens reflektion till emitterat ljus från varje specifik LED i 

skärmplanet, och allt detta för varje specifik betraktare. Finns det två stycken betraktare måste 

överföringsprocessen hantera båda dessa och se till så att rätt ljus emitteras till varje individuell 

betraktare. En separat uppsättning lysdioder samt bakgrundsbehandling kan alltså behövas för varje 

betraktare vilket snabbt leder till ett väldigt komplext system.  

Att sätta rätt färg på skärmarna verkar lätt i jämförelse med hur denna bakgrundsbehandling skall 

konstrueras. Provplats 7 ger ett bra exempel på detta. Till vänster i Figur 39 är bakgrunden anpassad så 

att strålgången från trädet överförs på rätt sätt till skärmen och vidare till betraktare. Till höger i Figur 

39 illustreras problematiken med denna överföringsprocess då personer går förbi i bakgrunden där det 

egentligen bara borde vara en liten del av deras huvuden som visas på skärmarna, och inte så mycket 

som visas på den vänstra skärmen. Dessa problem har varit tydliga under provtagningarna p.g.a. att 

betraktningsavstånden har varit relativt korta. Om betraktningsavstånden ökas blir dessa problem 

mindre påtagliga på grund av att en liten förflyttning i sidled inte ger lika stora vinkeländringar. 

  

 
Figur 47 Förhandsgranskning av Figur 39. 
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6 Diskussion & slutsats 
En avslutande frågeställning är om det är möjligt att använda lysdioder som adaptivt visuellt 

kamouflage. Av resultatet att döma så ger det helt klart ett bättre kamouflage att använda lysdioderna 

än att inte använda lysdioderna. Systemet är långt ifrån ett automatiskt adaptivt kamouflage. Det är 

adaptivt i den meningen att det går att göra inställningar för att ändra färgen på lysdioderna så att de 

bättre kan smälta in i en viss miljö men det är ingenting som systemet på egen hand kan göra. Det är 

alltså mer korrekt att kalla systemet för ett manuellt adaptivt kamouflage och i detta avseende fungerar 

systemet, av resultaten att döma, relativt bra.  

Förutsatt att lysdioderna håller sin inställda färg på ett stabilt sätt fungerar systemet bra som ett 

kamouflage som kan anpassa sig efter olika miljöer. För att koppla detta till försvarsindustrin så kan 

ett fordon ställas in till att ha en specifik färg för att smälta in i en specifik miljö och sedan ställas om 

till att ha en annan färg om det ska verka i en annan miljö. Fordonet får på så vis en anpassningsbar 

färg som gör att fordonet snabbt kan ”målas om” inför olika uppdrag. 

När en manuell inställning utförs fungerar lysdioderna bra för att representera färger. Detta är för 

att färganpassningen görs av en människa eller kan göras med hjälp av förinställda värden för 

lysdioderna. Överföringsfunktionen mellan bakgrundsfärg och inställd färg på lysdioderna består av 

en människa och dess färguppfattning där färg hos skärm kan jämföras med färg på bakgrund.  

Vid en automatisk anpassning av bakgrundsfärgen krävs en överföringsfunktion som också är 

automatisk och anpassar sig efter olika förhållanden. Detta är något som är komplicerat och kräver att 

både kameran som samlar in färgdata och skärmarna som presenterar färgdata är rätt kalibrerade. Både 

efter rådande ljus i omgivningen men också mellan varandra. För att åstadkomma detta krävs arbete 

kring hur färg uppfattas och hur färg kan reproduceras och detta om endast rätt färg ska återges. Ska 

sedan bakomliggande geometrier också återges på rätt sätt krävs ytterligare arbete kring 

betraktningsvinklar och strålgångar, se analysdel för mer reflektioner kring detta. 

Angående stabiliteten hos lysdioderna så bör det också göras mer undersökningar kring om just den 

aktuella komponenten passar att använda. Komponenten WS2811 kräver en signal med precis timing 

vilket förvisso fungerar bra om signalen är av god kvalitet men kan leda till instabilitet. Något som 

definitivt är en stor nackdel med WS2811 är att signalen skickas vidare av varje komponent. Det vill 

säga, om en komponent går sönder slutar även alla komponenter efter den att fungera då dessa inte får 

någon signal. Alltså, om den första komponenten i en kedja går sönder slutar hela kedjan att fungera.  

Dessa komponenter är relativt strömsnåla men för att täcka större ytor krävs många komponenter 

vilket snabbt leder till stora strömmar. Det är alltså viktigt med låg resistans i strömmatningen för att 

undvika spänningsfall. Komponenten kräver 5V vilket gör att även ett litet spänningsfall leder till en 

stor procentuell minskning. 
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7 Förslag på fortsatt verksamhet och utredning 

7.1 Ytterligare marknadsundersökning 
Lysdioder är troligtvis den ljuskälla som passar bäst för uppgiften. Huruvida komponenten WS2811 är 

den variant av LED som passar bäst bör undersökas mer. En mer omfattande marknadsundersökning 

av befintliga eller kommande produkter bör utföras där fokus med fördel kan ligga på kommersiella 

LED-skärmar som redan är beprövade och testade utomhus under längre tid.  

7.2 IR-karaktäristik av LED 
Då ett färdigt system ska implementeras i befintligt IR-kamouflage bör varje förslag av LED-

komponent genomgå en IR-mätning för att fastställa komponentens emittans. Detta för att försäkra att 

den inte påverkar IR-signaturen. 

7.3 Val av kamera 
Kameran är den del av systemet som samlar in data från bakgrunden vilket betyder att val av kamera 

fyller en viktig roll i ett fortsatt arbete. I detta projekt har en webkamera använts. Dagens webkameror 

har en rad inbyggda automatiska funktioner som manipulerar och ”förbättrar” bilden som en dator 

sedan ska visa. Det är alltså inte en direkt återgivning av den yta som filmas. Den bild som under detta 

projekt har tagits från webkameran har i ytterligare ett steg justerats och manipulerats för att få 

skärmarna att imitera bakgrunden. Det har först skett en automatisk justering av webkameran och 

sedan en ytterligare manuell justering av webkamerans data innan bakgrunden slutligen har återgetts 

på skärmarna. Här krävs arbete för att hitta ett bättre alternativ för att fånga bakgrunden på ett stabilt 

och konsekvent sätt, förslagsvis en spektralkamera.  

7.4 Överföringsfunktioner från bakgrund till signaturskikt  
Överföringsfunktionen för systemet beror på vilka komponenter som har valts. När det är fastslaget 

vilka komponenter som ska användas kan ett arbete med utformningen av överföringsfunktioner för 

systemet göras mer utförligt. Med överföringsfunktion menas den process som kamerans data går 

igenom innan det har gett upphov till en ändring i signaturskiktet. Som exempel kan en kamera ge ett 

RGB-värde för ett område i en bakgrund. Varje lysdiod kräver också ett RGB-värde men om det 

RGB-värde som kameran ger överförs, utan att modifieras, till lysdioden visar den troligtvis något helt 

annat, vilket beror på den specifika komponenten. Överföringsfunktionen beror sedan på många saker 

som väderlek, betraktningsriktning eller till exempel om en del av ytan i signaturskiktet är skuggat 

medan bakgrunden inte är skuggad. En sådan skuggning innebär att överföringsfunktionen kan behöva 

kompensera för detta vilket då innebär ett system som måste kunna detektera illuminansen i 

signaturskiktet. Det finns alltså en rad olika situationer som kan kräva avancerade 

överföringsfunktioner vilket kan leda till att en vägning mellan komplexitet och resultat kan bli 

aktuell. 

7.5 Kalibrering av färdigt system 
Vid tillverkning av kommersiella bildskärmar utförs en kalibreringsprocess för att återge färger på rätt 

sätt. Då ett kamouflage bestående av lysdioder egentligen inte är något annat än en lågupplöst 

bildskärm är det rimligt att göra en liknande process hos ett färdigt system. 

7.6   Princip hos ett färdigt system 
Ett perfekt system ska lokalisera betraktaren och följa dennes strålgång genom signaturskiktet och 

vidare till bakgrunden för att åstadkomma rätt projektion i ett kamouflerande syfte. Den spektrala 

fördelningen för varje område i bakgrunden som motsvarar en pixelyta i signaturskiktet ska sedan 

extraheras. Samma spektralfördelning ska sedan rekonstrueras på rätt ställe i signaturskiktet. På detta 

sätt återges rätt färg på rätt ställe på ytan som ska kamoufleras vilket gör den genomskinlig. 

Projektionen av bakgrunden blir ytters beroende av betraktarens position. Något som inom de militära 

kretsarna kallas ”hotriktningsproblematiken” för aktiva kamouflage. 
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Bilaga A 
 

 
Figur 48. CIE Luminisitetsfunktionen för människans ljuskänslighet inom det elektromagnetiska spektrumet.   ( )  är den 

scotopiska kurvan och ger känsligheten för låga ljusnivåer (nattetid).  ( ) är den fotopiska kurvan och ger känsligheten för höga 

ljusnivåer (dagtid) [10]. 
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Bilaga B 

 
Figur 49. Testark bestående av olika diffusorer. Beställt från Luminit i USA via deras Svenska återförsäljare Parameter AB. 
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Bilaga C 

 
Figur 50. 1, 4, 7 och 10 är bilder på olika upplösningar som testats med den 60LED-skärmen. Resten av bilderna är upplösningar 

som har konstruerats med 30LED-skärmen. 
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Bilaga D 
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Bilaga E 
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