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R – Et statistikk- og programmeringsmiljø 
 

Statistikkprogrammet SPLUS basert på programmeringsspråket S ble utviklet av Rick 

Becker, John Chambers and Allan Wilks ved  AT & T Bell Laboratories. Ross Ihaka 

og Robert Gentleman fra New Zealand startet et prosjekt på 1990-tallet med å skrive 

om S og utvikle det objektorienterte språket R, en dialekt av S. Fra 1997 har R-

prosjektet blitt organisert av R Development Core Team. R har åpen kildekode og er 

en del av GNU prosjektet som startet i 1994 (Free Software Foundation). Fri 

programvare betyr nødvendigvis ikke at den er ikke-kommersiell, men at kildekoden 

er tilgjengelig for alle. R er et kraftig og effektivt skriptspråk, og har millioner av 

brukere ved universiteter og høyskoler. R utvikler seg raskt med stadig nye 

oppdateringer. R tolker (interpreter) hver kommandolinje, og R er derfor ikke så rask 

som Fortran og C, hvor programmet først blir oversatt til maskinkode før det blir utført 

(eksekvert). R kan brukes under de tre hovedplattformene Windows, MacOS and 

Linux. Tidyverse er en samling av R-pakker anvendt innen dataanalyse, og som flere 

finner er praktisk. Det finnes mye litteratur om R, både gratis tilgjengelig på internett 

og i bøker. 

  
 

Det finnes et annet alternativt skript- og programmeringsspråk PythonTM (Monty 

Python´s flying circus) som har likhetstrekk med R, men hvor syntaks som 

mellomrom og innrykk (tabs) er meget viktig. Python bruker ikke klammeparenteser 

for å avgrense blokker med kode. Vend deg til å bruke et strengt oppsett for 

skriptlinjer, mellomrom og innrykk. Dere kan selv velge om dere vil eksekvere R-

skript via RStudio. Jupyter Notebook er et åpent web-basert program som integrerer 

forklarende tekst, datakode, ligninger, figurer, lignende Markdown, og gir mulighet til 
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eksekvere  programmer, samt dele det med andre. Finnes i utgave for iPython og R. 

Kan installeres via ANACONDA. 

 
 

Bioconductor er en samling R-pakker som er egnet til bioinformatikk 

 

Start programmet R som allerede er installert på din maskin. Du kan installere R på 

din personlige datamaskin fra  http://cran.r-project.org/ 

R finnes i både 32 og 64 bits versjon, og her kan du benytte den sistnevnte. Tegnet  > 

(større enn) i R-konsollvinduet er et budskap fra operasjonssystemet i R som forteller 

at R venter på en kommando fra brukeren. Du kan skrive inn en kommando i dette 

vinduet etterfulgt av Enter, og den blir utført.  

 

8 + 16  

[1] 24 

Mer velegnet er det å skrive skriptlinjer i et skriptvindu som kommer fram etter at du 

har klikket på New script som du finner under File på menylinjen. I dette 

skriptvinduet kan du begynne å skrive kommandoer som du ønsker at R skal utføre. I 

R er det forskjell mellom små og store bokstaver. Du kan øke bokstavstørrelsen i 

skriptvinduet ved å holde ned tasten Ctrl samtidig med skrolling på musetasten.  

 

Hver skiptlinje blir eksekvert (utført) ved å trykke samtidig Ctrl + r.   Eller du kan 

markere en samling av skriptlinjer, etterfulgt Ctrl + r .  Alternativt, under Edit på 

menylinjen finner du Run all eller Run line or section 

 

 

Når du har skrevet flere skriptlinjer så kan du lagre dem via File på menylinjen og 

Save as… R bruker filutvidelseskoden .R 

Det er viktig å lagre skriptkommandoene du har skrevet i skriptvinduet med jevne 

mellomrom, slik at du ikke mister dem og må starte på nytt 

 

Velg arbeidsdirektorium eller mappe (folder) hvor du ønsker å lagre filene dine, og 

hvor R automatisk leter etter R-filer som du ønsker å laste inn i programmet. Du kan 

se hvilket direktorium eller mappe R bruker ved å skrive kommandoen getwd() 

 

getwd()  

 

Det er praktisk å bytte til et mer velegnet aerbeidsdirektorium på din datamaskin. Du 

kan gjøre det fra menylinjen via File og Change dir ...  

http://cran.r-project.org/
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En alternativ måte er å endre mappe eller arbeidsdirektorium er med kommandoen 

setwd ( ) hvor navn står for navnene på mappene  

 

setwd("/navn/navn2")  

 

Hvis du allerede har en skriptfil lagret på hjemmeområdet ditt så kan den bli lastet 

ned fra arbeidsdirektoriet med Open ... under File på menylinjen.  

 

Du kan få en oversikt over hvilke filer du har lagret på ditt arbeidsdirektorium ved å 

skrive kommandoen dir() 

 

dir() 

 

Det er flere måter du kan få hjelp: Du kan skrive et spørsmålstegn (?) før 

kommandoen som du ønsker å vite mer om. Noen ganger kan forklaringene være 

noe kryptiske, men de gir et overblikk.  

 

Hvis du ønsker å vite mer om kommandoen dnorm(), kommandoen for 

sannsynlighetstetthetskurven for normalfordelingen, en du kommer til å bruke mye 

 

?dnorm()  

help(dnorm) 

dnorm 

 

Det er viktig at du lærer og forstår hva en kommando utfører og hvordan den blir 

brukt. Ikke bruk bevisstløst klipp og lim. Både internett og menyer kan gi deg 

kunnskap.   

Hvis du trenger hjelp for å starte: 

 

help.start() 

 

Du kan søke alle steder, for eksempel hvis du vil vite mer om varians (“variance” og i 

hvilke biblioteker i R som de blir brukt: 

 

help.search("variance")   

 

Er datamaskinen din tilkoblet internett så kan du finne mer informasjon, for eksempel 

lsoda fra pakken deSolve som du skal bruke til numerisk løsning av 

differensialligninger 

 

RSiteSearch("lsoda")  

help(RSiteSearch) 
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R inneholder nå mer enn 6,000 forskjellige programpakker, tallet øker stadig. Mange 

av pakkene får du installert via basisinstallasjonen, men i noen tilfeller må du allikevel 

gi beskjed til R at du ønsker å bruke den eller dem. Andre pakker kan du laste ned 

via Packages på menylinjen og Install package (s) ..., hvor du første velger CRAN 

(Comprehenvise R Archive Network) and server, Norway, and deretter velger pakker 

fra listen over tilleggsprogrammer. Du kan også laste ned pakker via kommandoen 

install.packes() i skriptvinduet hvor du skriver inn navnet på pakkene du ønsker 

installert. 

 

install.packages(c("navn pakke1", "navn pakke2")  

 

Dette er noe vi kommer tilbake til seinere i kurset.  
 

R som kalkulator  

 
Først ser vi på bruk av R som kalkulator. Du kan sette inn kommentarlinjer I skriptet 

ditt ved å skrive inn skigardstegnet, hashtag (#). 

 

 

+ Addisjon ^ Potens sqrt Kvadratrot 

- Subtraksjon < Mindre enn %/% Heltallsdivisjon 

/ Divisjon > Større enn %% Modulo 

 

 

Addisjon: Du behøver ikke å sette mellomrom på hver side av plusstegnet, eller de 

andre regnekommandoene. Du kan velge hva du synes gir best oversikt og er mest 

lettlest. Under hver R-skriptkommando er det satt opp hva R responderer med i 

konsollvinduet. 

 

8 + 16 

[1] 24 

Subtraksjon: 

 

25 - 6 

[1] 19 

Minus minus gir pluss: 

 

-5 - (-2) 

[1] -3 

 

Divisjon: 
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56 / 7 

[1] 8 

 

Multiplikasjon: 

 

7 * 8 

[1] 56 

 

Kvadratrot: 

 

sqrt(9) 

[1] 3 

 

Kubikkrot  √729
3

: 

 

729^(1/3) 

[1] 9 

 

 

Opphøyd i potens: 

 

2^3 

[1] 8 

 

Heltallsdivisjon: 

 

32 %/% 5 

[1] 6 

 

Komplekse tall: 

z <- 2 + 3*1i 

> z <- 2 + 3*1i 

 

Alt som skrives i R kan bli lagret som et objekt. Er lik tegnet er <-, men du kan også 

erstatte det med = hvis du foretrekker det. Vil du se hva et objekt inneholder skriv 

objektnavnet på en skriptlinje og eksekver det. En annen mulighet er å bruke 

semikolon ; etter objektet, hvor R betrakter semikolon som et linjeskift. En tredje 

måte for så se innholdet i et objekt er å omgi hele objektet med en parentes ().  

z 

z <- 2 + 3*1i;z 

(z <- 2 + 3*1i) 

 

Du kan lage et plot av det komplekse tallet via kommandoen plot(), og plot() 

anvendes litt forskjellig i forskjellige programmpakker. Kommandoen forsøker etter 

beste evne å lage et plot av tallene dine avhengig av hvordan du har organisert dem. 
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Husk flittig bruk av hjelpetekst # i skriptene dine hvor du kan gi beskjed om hva du 

har tenkt. Særlig viktig er dette hvis det er mange skriptlinjer i et dataprogram hvor du 

følger logiske flytdiagrammer. I ettertid er det lett å glemme hva tenkte du her. 

 

plot(z, pch=19, ylim=c(0, 4), xlim=c(0, 4), col=2, cex=2) 

arrows(0, 0, 2, 3) 

?plot()#Se i hjelp om mulighetene i plot() 

 

 

pch= angir hvilken type punkt du velger, med xlim= og ylim= kan du sette 

manuelt hvor lange x- og y-akser du vil ha, col= angir farge. Her kan du velge tall 

eller skrive fargen omgitt av gåseøyne , cex= angir størrelse på punkt eller skrift.  

Siden du lager et plot av et kompleks tall er det både en reell og imaginær akse. Med 

arrows() kan du lage en pil til punktet hvor tallene i parentesen angir koordinatene.  

 

Uendelige rekker 
 

Har du noen gang grublet på hva summen av den følgende uendelige rekken vil bli?  

 

1 +
1

4
+

1

9
+

1

16
+

1

25
+

1

36
+

1

49
+ ⋯ = ? 

 

Leonhard Euler stilte dette spørsmålet(Basel problemet), og viste at denne rekken 

konvergerer mot π2 /6 = 1.644934…...  

 

Denne rekken sier noe om uendelighet, og hvorfor treffer vi på pi ( π) her ? 

Pi ( π ) møter du igjen en rekke steder, blant annet i  normalfordelingskurven.   

 

𝜁(2) =
𝜋2

6
= ∑

1

𝑛2

∞

𝑛=1

= 1 +
1

4
+

1

9
+

1

16
+

1

25
+

1

36
+

1

49
+ ⋯ 

Vi skal se at denne rekken sannsynligvis konvergerer mot π2/6. Rekken har også en 

kobling til Riemanns zetafunksjon (ξ) . 

 

Alt i R er objekter, og vi lager et objekt n, en rekke med heltall fra 1 til en million (1E6): 
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n <- seq(1, 1E6, 1)  

 

Så lager vi en sum i et objekt x, og skriver ut innholdet i objektet 

 ∑
1

𝑛2

𝑘

𝑛=1

 

x <- sum(1 / (n^2)); x 

[1] 1.644933  

 

Sjekker at dette stemmer omtrent, siden tallet har flere siffer. R har endelig 

presisjonsaritmetikk og nøyaktigheten stopper etter ca. 15 desimaler. Imidlertid finnes 

det en pakke Rmpfr for multippel-presisjons flyttallsaritmetikk.  

 

pi^2/6 

[1] 1.644934  

 

Med print() kan du angi antall desimaler med dig= 

print (pi^2/6, dig=15) 

[1] 1.64493406684823 

print (x, dig=15) 

[1] 1.64493306684873 

print(pi, dig=15) 

[1] 3.14159265358979 

Her er hva du burde ha forventet 

3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078… 

 

Den enkleste harmoniske rekken er: 

1 +
1

2
+

1

3
+

1

4
+ ⋯. 

Euler fant at det er en sammenheng mellom denne rekken, naturlige logaritmer (ln), 

og gammakonstanten (Γ) 

∑
1

𝑛

∞

𝑛=1

= ln(𝑛) +  𝛤  

 

Vi lager et objekt n som inneholder en sekvens av tall fra 1 til 100000 I trinn på en. 

Deretter lager vi et objekt x som inneholder en sum av alle 1 dividert på n og ser hva 

dette objektet x inneholder. Legg merke til at ved å bruke samme objektnavn så 

forsvinner det forrige innholdet i objektet, så ikke la dette bli noen vane. Lag gode 

illusstrerende objektnavn og disse kan også inneholde punktum . og understrek _:  

 

n <- seq(1, 100000, 1) 

x <- sum(1/n); x  

[1] 12.09015 

Sammenlign med log(n) + gamma (0.5772156649…) 
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n <- 100000 

log(n) + 0.5772156649 

[1] 12.09014 

 

Hvis du lager objekter med samme objektnavn er det bare innholdet i det siste 

objektet som blir lagret. Du må ikke bruke objektnavn som R har forbeholdt annen 

mening slik som objektnavnene pi, c, T, F osv. Du kan se hvilke objektnavn du har 

laget til nå med 

objects() 

 

Tallet gamma(Γ, forskjellig fra gammafunksjonen), kalt Euler-Mascheroni konstant,  

er et eksempel på et tall som man kan treffe på de forunderligste steder i naturen. 

Det samme gjelder det naturlige tallet e (Eulers tall), pi (π), og tau (τ), konstanten  

i „det gyldne snitt“ : 

 

𝛤 = lim
𝑛→∞

(∑
1

𝑘

𝑛

𝑘=1

− ln (𝑛)) = 0.5772156649015 …. 

 

Tidsrekker – fra data til grafikk  

 

En tidsrekke eller tidsserie er målinger som er gjort ved faste tidsintervaller og er en 

spesiell type målinger hvor data ikke er uavhengig av hverandre. De er korrelerte 

(autokorrelasjon). Tidsrekker og romlige data er eksempler på pseudoreplikasjon, 

målingene er ikke ekte replikater, men R har mulighet til å behandle slike data i 

miksete eller blandete effektmodeller. Det er mange datasett i R, og noen av dem 

finnes i pakken datasets som kommer med basisinstallasjonen 

 

Datasettet co2, som inneholder tidsrekken med Keelings målinger av CO2 

konsentrasjonen på Mauna Loa, et av de mest omtalte og kontroversielle datasettene 

i vår tid. 

plot (co2)#lag et plot 

#farge, linjebredde, x- og y-label 

plot(co2, col=4, lwd=2, xlab="Årstall",  

ylab="CO2-konsentrasjon (ppm)") 
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I denne teksten her de grafiske plottene laget ved å høyreklikke på figuren i 

figurvinduet og lagret som Copy as bitmap. Skal du ha pene figurer uten hakkete 

linjer må du lagre figuren som en pdf-fil via File på menylinjen Save as  PDP. Etterpå 

bruker du fotoverktøyet i Adobe. Nærmere beskrevet nedenfor hvordan lime inn en 

pen figur i en tekstbehandler. 

 

Farger 

Det er mange farger å velge mellom, du kan skrive navnet på fargen omgitt av 

gåseøyne, bruke en tallkode hvor de første er fargene RGB lik 2, 3, 4, etterfulgt av 

CMY(K) fargene 5, 6, 7, svart=1, eller anvende hex-kode #rrggbb. 

 

colors() 

barplot(rep(1,8), yaxt="n", col=1:8,names.arg=1:8) 

 
pie(rep(1, 24), col=rainbow(24), radius=0.9) 

pie(rep(1, 24), col=rainbow(24), labels=NA) 
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x <- seq(-4, 4, by=0.2) 

y <- x^2 

plot(x, y, pch=16, cex=3, col=rainbow(length(x))) 

 

 

plot(1:25, pch=1:25, cex=2) #plottetegn 

 

 

Tidsserieobjekt 

Du kan lage et tidsserieobjekt av datasettet co2, det starter i 1959, med data for 12 

måneder i året :. 

 

t <- ts(co2,start=c(1959,1), frequency=12) 
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Du kan ved bruk av av loess glattingsfunksjon og kommandoen stl  ( ) dekomponere 

tidsrekken i tre komponenter: sesongvariasjon (seasonal),  trend ,  og en 

gjenværende irregulær variasjon. 

 

t.stl <- stl(t, "period") 

 

plot(t.stl, col=4) 

 
 

Egenaktivitet 3: 

Vil vite mer om pakken datasets ?: 

 

library (help=datasets) 

 

Du kan finne mer oppdaterte datasett på internett som går opp til dagens målinger, 

hvor konsentrasjonen nå har passert 400 ppmv CO2 (0.04%).  

 

?co2 #spørsmål om objektet co2 

 

Vi ønsker å skrive tekst på x-aksen med xlab() og y-aksen med ylab(), og 

bruker expression() for å lage halvtrinn ned i CO2,  expression() blir også 

brukt for å skrive matematiske former, greske bokstaver,  og anvendes innen 

numerisk derivasjon:  

 

plot(co2, xlab="Årstall",ylab=expression(CO[2]~(ppm)), 

 main=expression(Mauna ~ Loa ~ CO[2])) 

 

Et annet berømt datasett er  lynx fra Hudson Bay Company som viser årlig fangst og 
levering av skinn fra kanadisk gaupe I perioden 1821-1934, brukt av økologen Elton 
til å forklare periodisk variasjon i populasjoner: 
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?lynx 

plot(lynx) 

 

Vi plotter datapunktene og velger farge col(): 
 

points(lynx, col=4)  

 
Du har mulighet til å endre navn (label) på aksene via xlab= og ylab= 
Gaupe og snøskohare er et klassisk eksempel I økologi med interaksjon mellom 
predator og byttedyr. Du vil seinere lære mer om løsning av  Lotka-Volterra 
differentialligningene med odesolver  lsoda fra pakken deSolve.  

 
Solflekkaktivitet i datasettet sunspots, er en av de mange faktorene I klimadebatten, 

og her kan man som vanlig finne mer oppdaterte datasett på internett 
  
Andre eksempler på tidsrekker er den nordatlantiske oscillasjon (North Atlantic 
Oscillation (NAO)), forskjellen i lufttrykk mellom Azorene og Island, som påvirker 
klima på den nordlige halvkule. På samme vis som den sørlige 
oscillasjonsindeksen(Southern oscillation index , SOI) som blir beregnet fra 
trykkforskjellen mellom Tahiti and Darwin in Australia. 

 
?sunspots 

plot(sunspots, col=2) 
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Lime figur fra R inn i tekstbehandler 

En figur kan bli kopiert inn I en tekstbehandler ved å høyreklikke på figuren og velge 

Copy as bitmap. En bedre figur med høyere oppløsning får du ved første å lagre den 

grafiske figuren som en  pdf fil: 

Save us .. PDF under File på menylinjen Deretter kan du bruke fotoverktøyet i Adobe 

acrobat, klippe og lime den inn i  Word under Paste special, og velg Device 

independent bitmap. 

Hvis du ønsker å kopiere tabeller fra R inn i en tekstbehandler bruk skrifttypen New 

courier, så slipper du forskyvninger i kolonnene.  

 

Normalfordelingskurven 
Sannsynlighettetthetsfunksjonen dnorm ()  

Sannsynlighetstetthetsfunksjonen f(x), for normalfordelingen, X ~ N(μ, σ2), beskriver 

sannsynlighetsfordelingen for en kontinuerlig tilfeldig normalfordelt variabel hvor mu 

( μ) er gjennomsnitt og sigma (σ2) er varians, også kalt Gausskurven eller 

klokkekurven.  

𝑓(𝑥|𝜇, 𝜎2) =
1

𝜎√2𝜋
𝑒−

1
2

(
𝑥−𝜇

𝜎
)

2

        𝑥 ∈ (−∞, ∞) 

 

R har en kortversjon  i form av dnorm(mean =, sd =).  

For en standard normalfordeling settes μ=0 og σ2=1.  

 

Definerer objektet f som en funksjon for standard normalfordeling: 

 

f <- function(x) dnorm (x) 

 

Vi kan lage et plot av funksjonen med kommandoen curve ( ): 

 

curve(f, -4, 4) 

 

Vi kan endre linjetykkelsen med lwd ( ), og fargen med col ( ): 

 

curve(f, -4, 4, col=4, lwd=3) 
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Arealet under sannsynlighettetthetsfunksjonen for normalfordelingen er lik 1. 
 

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 1
∞

−∞

 

 

Integrerer arealet under sannsynlighetstetthetsfunksjonen f(x): 

 

integrate(f, -100, 100) 

1 with absolute error < 3.2e-07 

 

Vi ser at arealet under sannsynlighetstetthetskurver=1. Dette er et viktig poeng siden 

sannsynligheter p for en hendelse er avgrenset av skrankene [0, 1]. Hvis q er 

sannsynligheten for ikke en hendelse så er alltid p + q=1 

Vi kan finne arealet som befinner seg i området gjennomsnittsverdien ± 1.96σ som 

tilsvarer 95% av arealet: 

 

integrate(f, -1.96, 1.96) 

0.9500042 with absolute error < 1e-11 

integrate(f, -1, 1) 

0.6826895 with absolute error < 7.6e-15 

 

Vi skal studere normalfordelingen mer i detalj seinere. 

Tre andre viktige funksjoner 
 

Naturlige logaritmer log(x), eksponentialfunksjonen exp(x) og den rette linjer.  

 

g <- function(x)log(x) 

  

h <- function (x) exp(x)  

 

m <- function (x) x 
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Vi lager et plot av de tre funksjonene på samme figur ved å bruke add=TRUE.  

 

curve(g, 0, 10, col=2, lwd=3, ylim =c(0, 10)) 

 

curve(h, 0, 10, col=3, lwd=3, add=TRUE) 

 

curve(m, 0, 10, col=4, lwd=3, add=TRUE) 

 
 

Logaritmer med grunntall det naturlige tallet e er log(). Skal du ha Briggske logaritmer med 

grunntall = 10 bruker du log10() 

 

log(1) 

[1] 0 

log10(10) 

 

[1] 1 

Logaritmen til null er lik minus uendelig, Inf (infinity) indikerer mangel på en numerisk verdi. 

 

log(0) 

[1] -Inf 

log(-1) 

[1] NaN 

Warning message: 

In log(-1) : NaNs produced 

 

exp(1)#Eulers tall 

[1] 2.718282 

exp(0) 

[1] 1 

 

 

Egenaktivitet 4: 
Lag grafisk framstilling av sinusfunksjon. Forsøk å forklare kva de forskjellige kodene i 

skriptet betyr, som type="l" gir heltrukne linjer i stedet for punkter,  xaxt="n" 

fjerner X-akseteksten slik at du kan erstatte den med noe annet  
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x <- seq(0, 6*pi, 0.01) 

plot(x, sin(x), col=2, lwd=3, type="l", 

 xaxt="n", xlab=expression(paste("Fasevinkel",theta)), 

 ylab=expression("sin"*theta)) 

axis(1, at=c(0, pi, 2*pi, 3*pi, 4*pi, 5*pi, 6*pi), 

 labels=expression (0, pi, 2*pi, 3*pi, 4*pi, 5*pi, 6*pi)) 

abline(h=0, lty=3, col=4, lwd=2) 

 
 

grid(lwd=3)# rutenett med lwd=3 

 

Egenaktivitet 5 farger: 
 

HEX- og RGB fargemodell 

Fargene er lagret som en heksadesimal triplett #rrggbb basert på fargeintensiteten i 

rødt, grønt og blått. F gir 15x intensiteten til 0, og FF gir den rene fargen.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

hex 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

dec 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

Farge RGB-kode Hex-kode 

Rød (255, 0, 0) #FF0000 

Grønn (0, 255, 0) #00FF00 

Blå (0, 0, 255) #0000FF 

Svart (0, 0, 0) #000000 

Hvit (255, 255, 255) #FFFFFF 

 

 

A <- as.data.frame(col2rgb(c("red","green","blue", 

 "cyan","magenta","yellow", "white","black"))) 

colnames(A) <- c("R", "G", "B", "C", "M", "Y","W","B");A 

       R   G   B   C   M   Y   W  B 

red   255   0   0   0 255 255 255 0 

green   0 255   0 255   0 255 255 0 
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blue    0   0 255 255 255   0 255 0 

rgb(1,0,0) #rød 

[1] "#FF0000" 

 

#e.g. rødsjatteringer 

kromo <- colors()[grep("red", colors())] 

pie(rep(1, length(kromo)), col=kromo, labels=kromo) 

 

 

R har en del standard fargesett: 

pie(rep(1, 12), col=colors()[1:12], labels=colors()[1:12]) 

 
 

pie(rep(1, 24), col=heat.colors(24), labels=NA) 

pie(rep(1, 24), col=terrain.colors(24), labels=NA) 

pie(rep(1, 24), col=topo.colors(24), labels=NA) 

pie(rep(1, 24), col=cm.colors(24), labels=NA) 

pie(rep(1, 24), col=gray.colors(24), labels=NA) 

pie(rep(1, 24), col=rainbow(24), labels=NA) 

 

library(RcolorBrewer) 

?brewer.pal() 

pie(rep(1, 12), col=brewer.pal(n, "Spectral")) 
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HSV-fargemodell 
HSV-modellen er en tredimensjonal sylindermodell som omregner RGB til 
sylinderkoordinater. Farge eller fargetone (”Hue”) er angitt som grader rundt en sirkel 
fra 0-360: Rød (0o), Grønn (120o), Blå (240o) og de andre fargene ligger mellom disse, 
dvs. lysspekteret organisert i en sirkel. Metning (”Saturation”) måles i % fra 0(grå) til 
1(full fargemetning). Valør (”Value”) måles i % fra mørkest (0) til lysets (1). Fargen er 
gitt som en triplett (h=, s=, v=) med verdier 0-1. Verdien for Hue går fra 0 (0o) til 1 
(360o) 
 
HCL- fargemodell (”Hue”, ”Chroma”, ”Luminance”) 
“Hue” er målt i grader rundt sirkelen, Rød (0o), Grønn (120o), Blå (240o) og de andre 
fargene ligger mellom disse. Luminans (%) går fra 0 (mørkest) til 100 (lysets). Kroma 
avhenger av både Hue og luminans. Kroma viser hvor ren, sterk og klar en farge er. 
Jo mer fargen er blandet med grå, desto lavere kroma, hvor laveste verdi 0 tilsvarer 
grå, og verdiene opp til maksimalverdien 1 varierer med luminansen. Lav luminans vil 
si mørk og høy luminans vil si lys, med verdier frå 0 (svart) til 1 (hvit).  
I R finnes disse som hsv() og hcl().  
 
 
CIELAB fargerom 
CIELAB (CIEL*a*b*) er et fargerom er basert på en HCL-fargemodell frå den 
internasjonale kommisjon for belysning, CIE (Commission Internationale de 
l’éclairage), og slik vårt øye oppfatter farger. Det er en matematisk modell med tre 
dimensjoner: L* for lyshet hvor svart er L*=0 og lyshet er L*=100. Samt to  
fargekomponenter: a* langs grønn-rød akse, og b* langs blå-gul akse, hvor rød og 
gul har positive verdier, grønn og blå har negative verdier. Nøytralgrå har a*=0 og 
b*=0.  Fargrommmet er utledet frå CIE 1931 XYZ 
 

Transparens er gitt via parameter alpha. 
HCL-fargemodell en CIELUV) er den som anvendes i colorspace, RcolorBrewer og 
ggplot2.  
 

library(munsell) 


