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Samenvatting 

De beeldk.-waliteit van een televisie is afbankelijk van een aantal instellingen, zoals 
kleurverzadiging, contrast en helderheid (brightness). Voor deze laatste parameter is 
een variant ontwikkeld, de zogenaamde gamma-regeling. In dit onderzoek warden de 
brightness- en gamma-regelingen met elkaar vergeleken met als doe] een gegronde 
uitspraak te kunnen doen over eventuele vervanging van de brightness-knop door de 
gamma-regeling. Hiertoe zijn drie experimenten uitgevoerd. 

In het eerste experiment werden door de proefpersonen twee afzonderlijke eigen 
optimale instellingen aan de hand van de beeldkwaliteit gerealiseerd door variatie van 
de ene parameter bij een standaardinstelling van de andere. Zo werd een optimale 
brightness- en gamma-instelling verkregen. Deze optima werden daarna in het tweede 
experiment onderling vergeleken. Er blijkt echter geen eenduidige voorkeur voor een 
van beide instellingen. Bij beide experimenten werd ook de invloed van ruis 
onderzocht. Deze geeft geen significante bijdrage. 

Om inzicht te krijgen in de invloed van beide parameters op de beeldk.-waliteit is een 
derde experiment uitgevoerd. Hierin is de afbankelijkheid van de beeldkwaliteit van 
de twee parameters gemeten. Nu blijkt er wel een duidelijk verschil te zijn. De 
kwaliteitsgradient in de brightness richting is veel grater dan die in de gamma 
richting. De brightness heeft dus meer invloed op de beeldkwaliteit dan de gamma. 
Dit kan begrepen warden doordat de invloed van de brightness-instelling op de 
fysische contrastomvang veel grater is. De absolute waarde van de beeldkwaliteit bij 
een optimale instelling van brightness of gamma geeft echter geen duidelijk verschil. 
Een voorkeur voor de brightness of gamma is hiermee dus nog niet vastgelegd. 
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Voorwoord 

Om ervaring op te doen buiten de poorten van het natuurkunde-gebouw en omdat het 
ons interessant leek met meer direct toegepaste fysica geconfronteerd te warden, zijn wij 
deze stage hier op het !.P.O. begonnen. 
Na afloop van deze stage kunnen we met veel plezier vaststellen dat de gemoedelijke en 
vriendelijke sfeer op dit instituut ons prima is bevallen. Een woord van dank gaat dan 
ook uit naar onze begeleider, Roelof Hamberg, voor zijn behulpzaarnheid en goede 
begeleiding. 
Verder gaat onze dank uit naar de overige medewerkers van het I.P.O., in het bijzonder 
C. Teunissen, en naar enkele Philips-medewerkers, waarvan wij H. Looren de Jong met 
name willen noemen. 

Eindhoven,juni 1993 
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Hoofdstuk 1 Algemene inleiding 

Ondanks de hoge beeldkwaliteit van de hedendaagse televisie, blijft er een streven naar 
verbetering. Wanneer een mogelijke verbetering wordt aangereikt, zal dit moeten worden 
bevestigd door perceptief onderzoek. Immers lang niet altijd wordt een technische 
'verbetering' ook door de consument als beter ervaren. 
Slechts wanneer de consument tevreden is, is het zinvol de verbetering in de 
consumenten elektronica te introduceren. 

In de televisies anno 1993 bevinden er zich een aantal instellingen die de consument kan 
regelen. Een hiervan is de brightness-instelling. Vanuit de R&D wordt hiervoor een 
variant aangedragen die perceptief gezien een alternatief biedt voor de brightness
regeling. Deze variant staat in de visueel-technische wereld ( o.a. de foto- en filmwereld) 
bekend als de gamma-regeling. Het is echter de vraag of de·ze variant ook door de 
consument als beter wordt beoordeeld. Immers, zoals reeds eerder werd opgemerkt, zou 
dit oordeel als maatgevend moeten gelden. 

In het onderzoek dat in dit verslag wordt uiteengezet, werden de brightness- en gamma
regeling van deze perceptieve kant bekeken. Ook is de interactie van ruis met beide 
regelingen onderzocht. 

- 7 -



- 8 -



Hoofdstuk 2 Theorie 

2.1 lnleiding 

In deze theoretische uiteenzetting zal beschreven warden hoe de luminantie van een 
beeldbuis van een televisietoestel vanuit het inkomende signaal tot stand komt. Deze 
ornzetting is afhankelijk van een aantal parameters, waaronder contrast, brightness en 
gamma. Voorts zal in dit hoof dstuk de theoretische achtergrond van de invloed van ruis 
op de luminantie aan de orde komen. 

2.2 Luminantie van de beeldbuis 

In een televisietoestel wordt een aangeboden video-signaal bewerkt op een wijze zoals 
in figuur 2.1 is afgebeeld. Bij bet binnenkomende lumin.i!!tie-signaal (vy) warden drie 
stadia onderscheiden. 
Ten eerste is het mogelijk de offset van het spannings-signaal te varieren met behulp van 
de brightness-instelling. Vervolgens kan de versterkingsfaktor warden gewijzigd. Dit kan 
bewerkstelligd worden door verandering van de contrast-instelling. Ten derde wordt bet 
signaal niet-lineair omgezet naar een elektronenkanon-stroom. Deze stroom is op 
lineaire wijze gerelateerd aan de luminantie van de beeldbuis op de verzadiging van de 
fosforen na. 

Brightness 

Vy 

vv 

,... _ ___,Limiting 

Contrast 

Figuur 2.1 Her b/okdiagram van een te/e1·isie met de belangnjkste inste//ingen. De brightness-instelling heeft een 
omvang van ongeveer :: 30 % ten opzichte van het signaa/marimum. 
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Het resultaat [ 1] van deze bewerkingen van het luminantie-signaal naar de luminantie 
van de beeldbuis luidt in formule-vorm als volgt 

L(v(f)) =L
0 

[c 1 (v(f) +b 1)] Y:L0 [cv(f) +b] 1 ( 2. 1) 

met Lo een constante (in cd/m2
), c 1 en b 1 respectievelijk de contrast en brightness 

ins telling (in het derde lid vervangen door c = c 1 en b = b 1·c 1 
) en y staat voor de niet

lineaire versterking van het elektronenkanon. De vector r geeft de positie op het scherm. 

In formule (2.1) is geen rekening gebouden met reflectie van· elektronen binnenin de 
beeldbuis, noch met reflectie van licht aan de buitenzijde. Hierdoor bevinden elektronen 
zich op plaatsen waar ze niet behoren te zijn. Om dit verschijnsel in de formule op te 
nemen wordt formule (2.1) gewijzigd in de volgende eerste orde gecorrigeerde formule 
voor de luminantie 

L(f, v(f)) =Le [cv(f) +b]Y+f ds·l1 (f, §) ·[cv(§) +b]Y ( 2. 2) 

Hierin is 1 1 ( f, §) het verschijnsel dat elektronen door reflectie op positie r terecht
komen als gevolg van het aantal elektronen op positie s. Wanneer 1 1 (f, §) door een 
constante wordt benaderd ontstaat uit formule (2.2) de in de praktijk meer toepasbare 
formule 

Ll -L(v(f)) =L
0
[cv(f) +b]Y+-·L (2.3) 

Lo 

met I de gemiddelde luminantie (die scene-afhankelijk is) en Li = 11.A , met A de 
oppervlakte van het scberm. 

Het feit dat elektronen binnenin de beeldbuis gereflecteerd worden is duidelijk te zien 
in een figuur waarin de luminantie van bet zwart- en grijsniveau van een beeldbuis 
uitgezet wordt tegen de grijswaarde van de grijze blokken (figuur 2.2). De luminantie van 
bet zv;artniveau is constant voor grijswaarden lager dan 20 en is een constante faktor 
lager dan die van bet witniveau voor grijswaarden grater dan 50 [2]. De toename van de 
luminantie van het zwartniveau is een direct gevolg van de reflectie van de elektronen. 
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1 
/~ 

/ ,· 

0.1 

0.01 

// 
0.001 ..____.__._._....,........__._ ___ ........ __ __ 

1 5 10 50 100 

Figuur 2.2 De /uminantie van een Philips 66FS BL super beeldbuis als functie van het grijsniveau g, dat 
rechtevenredig is met de grootte van de videospanning. De onderste en de bovenste curve zijn respectieve/ijk het 
zwart- en grijsniveau. Deze metingen [3} zijn verricht op een 6 x 8 grijs-zwart schaakbord in een donkere 
omgeving. 

De twee parameters b en y uit formule (2.3) zijn in hoge mate anti-gecorreleerd. Het 
verschil tussen het effect van toenemende brightness en afnemende gamma is dan ook 
zeer klein. In onderstaande figuur waarin de luminantie tegen de videospanning wordt 
uitgezet komt dit duidelijk tot uitdrukking. Een verschil tussen beide grafieken is echter 
wel dat de curve bij afnemende gamma minder steil is dan bij toenemende brightness 
voor hogere videospanning en revens minder plat voor lagere videospanning. 

TL cd·m- 2 

100 

10 

1 

0.1 .__ _________ ....., !;!.. 0.1 -~--------....J !::.. 
10-3 0.01 0.1 1 10-3 0.01 0.1 1 

Figuur 2.3 De /uminantie als functie van de videospanning v. In de linkse grafiek word! enkel de brightness
i1tStelling gevarieerd (b = 0.01, 0.03 en 0.1, y = 2.5), in de rec/Ilse grafiek enkel de gamma-instelling (Y = 1.5, 
2.0 en 2.5, b = 0.01). De grafieken komen voort uit een model, niet uit metingen. 
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Het veranderen van de gamma in formule (2.3) is in de praktijk niet zonder meer 
mogelijk. Om de gamma toch variabel te maken, wordt er een gamma-correctie (4] aan 
het signaal toegevoegd voordat het de televisieset binnenkomt. Dit gebeurt met behulp 
van een schakeling, genaamd Vicon. Onderstaand blokschema geeft de voorbewerking 
van het signaal weer. 

vicon televisie 

V vYcor 

Figuur 2.4 De voorbewerking van het videosignaal. 

Formule (2.3) verandert hierdoor in onderstaande formule. 

L(v(f)) =L [cv(f)'Ycor+b]Y+.!::.l.•r 
o L 

0 

(2.4) 

Het is nu nuttig om de formules (2.3) en (2.4) met elkaar te vergelijken. Dit komt neer 
op het vergelijken van de effecten die gewenst en mogelijk zijn. Daartoe worden de 
beide formules respectievelijk als volgt herschreven 

2 5 V b Y,'OI-:2.5 Ll _ 
L(v) =Lc·c · [ (--) +-] +-·L 

vmax c L0 

( 2. 5) 

en 

V 'Ycor b 2 · 5 L 
L(v) =L0 ·c 2 · 5 [ (--) +-] +-1 ·I 

vmax c L 0 

( 2. 6) 

In bovenstaande formules is voor de gamma de standaardwaarde voor een televisie van 
2.5 genomen. De parameter c wordt constant gehouden. 
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De twee forrnules kunnen nu direct met elkaar vergeleken worden. Hiertoe zijn bij een 
Philips 66 FS super beeldbuis de luminanties bij v /v max = 0 en 1 gerneten, waarrnee 
1..u.c-.s en b/c opgelost kunnen worden. Tabel 2.1 geeft de gerneten waarde van de 
luminanties weer (in cd/rn2).Met deze twee rneetpunten kunnen de constanten uit de 
forrnules (2.5) en (2.6) nu berekend worden. In onderstaande figuur staat de lurninantie 
uitgezet als functie van v /vmax volgens beide forrnules. 

lumlnantie 

I 
100 l 

~ 

10 ~ 
r 

,. 

) 
/ 

1----------~--~ 
0.01 0.1 

v/v_max 

- m.b.¥. 12.61 

brightne11 • 37 
gamma_cor • 0.9 

luminantie 

10: 

m.b.•. 12 51 

o1--~----------~ 
0.01 0.1 

v/v_max 

- m.b.,. (2.61 

brigh1nHI • 25 
ga111111&.cor • 1.0 

m.b.v (2.5) 

luminantie 

/: 
f / t 

10;: . ~ 

v~ 
1--------------
0.01 0.1 

v/v_max 

- m.b.v. (2 61 

brlghtnua • 3• 
gamma.co, • O. 7 

luminantie 

100; 

10: 

m.l> • (2.5) 

1------------~-
o.01 0.1 

v/v_max 

- m.b.v. (2.61 

brightneH • 28 
gamma.cor • o.e 

m.b.v. (2.5) 

Figuur 2.5 De /uminantie als functie van v/vmax m.b. v. de fonnules (2.5) en (2.6). 
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brightness B 

37 

34 

31 

28 

25 

4.7 
160 

3.1 
160 

2.1 
160 

1.4 
161 

0.9 
160 

1.0 

4.7 
161 

3.1 
161 

2.1 
161 

1.3 
161 

0.9 
161 

0.9 

4.8 
160 

3.1 3.1 
160 161 

2.1 2.1 2.1 
161 160 161 

1.3 1.4 1.3 
160 161 161 

0.9 0.9 0.9 
161 161 161 

0.8 0.7 0.6 
gamrna-correcti e 

Tabel 2. 1 De gemeten waarden van de /uminantie bij bepaa/de inste//ingen van de brightness en de gamma
correctie. Het bovenste getal is de waarde bij v/vmax = 0, het onderste bij v/vmax = 1. De metingen zijn verricht 
op ecn 6 x 8 grijs-zwart schaakbord. 

De brightness B uit bovenstaande tabel heeft een schaal van O t/m 63. Dit is een schaal 
die bij de Philips 66 FS super beeldbuis hoort en die geheel willekeurig is. Echter met 
behulp van formule (2.5) en (2.6) kan een koppeling gelegd worden tussen deze 
brightness B (0-63) en b/c. In onderstaande figuur is dit verband grafisch uitgezet. 

b/c 
o.s-----------

0.25 · 

0.2 

0 15 · 

0,. 

0.05 · 

o~----------
25 28 31 37 

brightneaa B (0-63) 

Figuur 2.6 Her verband tussen b/c en de brightness B van de Philips 66 FS super bee/dbuis. 

De waarde b / c = 0 bij brightness B = 25 is een gecalibreerde waarde aan de hand van 
het pluge-testsignaal [ 1 ). De luminantie bij v /vmax = 0 bij B = 25 wordt veroorzaakt door 
de I-termen uit formule (2.5) en (2.6 ). I blijft constant. 
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Er dient nog opgemerkt te worden dat bet de gamma-correctie is die variabel is tijdens 
de experimenten van bet onderzoek en niet de beeldbuisgamma die in formule (2.5) en 
(2.6) 2.5 genomen is. lndien vanaf nu gesproken wordt over de gamma, dan wordt 
hiermee dus de gamma-correctie bedoeld. 

2.3 lnvloed van ruis op de luminantie 

Een televisiebeeld bestaat in bet algemeen uit een patroon van luminantie variaties als 
functie van de posities x en y en de tijd t. Dit lurninantiepatroon wordt aangeduid met 
L(x,y,t). Een belangrijke grootbeid van bet lurninantiepatroon is de relatieve 
lurninantievariantie a 2 [4], gedefinieerd door 

+X/2+Y/2+T/2 

o2= X~T J J J 
-X/2-Y/2-T/2 

(L.=_~) 
2 

·dxdydt_ 
L 

met I de gemiddelde luminantie van bet beeld. 

( 2. 7) 

Deze grootbeid kan worden bescbouwd opgebouwd te zijn uit bijdragen van verscbeidene 
frequentie componenten van bet luminantiepatroon: 

( 2. 8) 

Het meest voorkomende type ruis is de witte ruis. Witte ruis wordt gekarakteriseerd door 
de eigenscbap dat de spectrale dicbtbeid constant is over een gegeven frequentiebereik 
en nul buiten dit bereik is. Formule (2.8) wordt bierdoor 

+\I XAil:x•V ym.,x•V !.ftl.x 

o
2

= J J J 4>n·dvxdvydvt (2.9) 

- V Xfti..X - V )'1M..X - Y t.al:X 

Formule (2.9) kan op baar beurt weer berscbreven worden tot 

(2.10) 

met ~n de spectrale ruisdicbtbeid. 
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De signaal/ruis verhouding van televisiebeelden is het quotient van het max.imale 
spanningssignaal en de rrns waarde van de ruis en wordt uitgedrukt in decibel (dB). Orn 
de waarde van CJ voor de luminantie-ruis in een beeld te berekenen, moet de 
spanningssignaal/ruis verhouding omgezet worden naar de stroomsignaal/ruis verhouding 
en vervolgens worden gedeeld door bet quotient van de maximum- en de gemiddelde 
stroorn. In praktijk blijkt dat de waarde voor CJ gevonden kan worden door de 
signaal/ruis verhouding door een factor 8 te delen [4]. Wanneer er echter naar een 
donker stilstaand beeld wordt gekeken, is de invloed van de ruis (bij dezelfde 
signaal/ruis verhouding) op de beeldkwaliteit veel groter. De waarde van de luminantie
ruis is dan ook groter, zodat de omrekeningsfactor 8 nu niet juist is. 

Prosser en Allnat [5] voerden een experiment uit om de invloed van ruis op de 
beeldk.-waliteit te bekijken. Dit experiment werd uitgevoerd met een 625 lijnen 50 Hz 
kleurentelevisie. Aan deze proef namen 21 personen deel en er werden vier stilstaande 
beelden aangeboden met verschillende ruisniveaus. De resultaten staan vermeld in 
onderstaande figuur. 

meen oPlnlon score 1,----.;.__ ____________ ....., 

0.7C 

o.c 

0.20 
+ 

plClurt 

+ 11111\1 

C ~H 

X ea, 

0 Htl 
0'---......,__..,___ ___ ........ ___ ..1.-___ _,..J 

20 20 30 36 ,o 
signal-to-noise retie [dB) 

Figuur 2. 7 De MOS (mean opinion score) als functie van de signaal/ro.is verhouding. 
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Hoofdstuk 3 Experimentele opzet 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de gebruikte opstelling beschreven, waarna vervolgens enkele 
onderdelen van deze opstelling toegelicht worden. Deze onderdelen zijn de BTS
recorder, de ruisgenerator, de Vicon en de televisie. Ook wordt er aandacht aan de 
kijkcondities geschonken. 

3.2 De opstelling 

De gebruikte opstelling (figuur 3.1) bestaat uit een digitale videorecorder (BTS) metals 
uitgang een R, G, B, en synchronisatie (sync) signaal. 
Aan bet R, G en B signaal wordt via een aantal versterkers witte ruis toegevoeg<.1 door 
een ruisgenerator. De signaal/ruis verbouding kan door de attenuator van 28 tot 42 dB 
gevarieerd warden. Vervolgens wordt dit signaal door de Vicon bewerkt en naar de 
televisie geleid. De Vicon en de televisie warden beide door een computer aangestuurd. 

BEDENIN:3 
BTS 

BTS 

RUISGENERA TOR 

ATTENUATa:l 

Figuur 3.1 Her blokdiagram van de geb,uikte opstelling. 

3.2.1 De BTS recorder 

PC 1 PC 2 

TV 

De OCR 100, ontwikkeld door Broadcast Television Systems GmbH, is een professionele 
videorecorder, geschikt voor high-quality video produkties. De OCR 100 werkt volgens 
de digitale D1 standaard, welke oak we! de 4:2:2 component digital standard genoemd 
wordt. 
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3.2.2 De ruisgenerator 

De gebruikte ruisgenerator is een Philips video test signal generator type PM 5570. Op 
de gebruikte uitgang staat witte ruis met een frequentiebereik van 50 Hz tot 50 kHz. Dit 
ruissignaal wordt na de verzwakker door een 1 : 1 versterker in drieen gesplitst. Zo 
wordt via de tweede ingang van nog een 1 : 1 versterker aan elk van de R, G, en B 
signal en hetzelf de ruisniveau toegevoegd. Er zijn drie standen van de verzwakker 
gebruikt. In onderstaande tabel staat de signaal/ruis verhouding bij deze standen 
vermeld. 

Stand attenuator < V ruis > nns signaal/ruis verhouding 

- 5.8 mV 41.6 dB 

7 dB 19.5 mV 31.1 dB 

4 dB 27.2 mV 28.2 dB 

Tabel 3.1 De indoed 1·a11 de attenuator op de signaal/ruis l'erhouding Hien·n is her videosignaal V'°P = 700 m V 

Opgemerkt dient te worden dat de uiteinden van de kabels van de ruisgenerator naar de 
versterkers afgesloten zijn met een parallelweerstand van 75 n, ter voorkorning van een 
staande golf. 

3.2.3 De \'icon 

De Vicon, type N4941, is een fC bus gestuurde processor die het RGB signaal voor de 
gamma corrigeert. De variabele gamma functie geeft een verstelbare, niet-lineaire 
verzwakking van het binnenkomende RGB signaal ( de range is 0.33 - 1.0 (figuur 3.4) ). 
Dit resulteert in meer expansie in het zwart en meer compressie in het wit. 

In figuur 3.4 is het blokdiagram van de N4941 afgebeeld. 
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Figuur 3.2 Het blokdiagram van de N4941 

De basisfunctie van de N4941 is de variabele gamrna-correctie. De ideale gamma functie 
wordt gedefinieerd als 

( 3. 1) 

waarin x het ingangssignaal en y het uitgangssignaal is. 
Aangezien het in praktijk niet realiseerbaar is deze functie elektronisch voor te stellen, 
wordt deze benaderd door de volgende functie: 

y=f·x+ (l-f). ln (gx+J (gx) 
2

+1 

ln ( g+✓g2 +l) 

( 3. 2) 

met f de fader (0:Sf:51) en een experimenteel gevonden waarde voor g van 27.32. De rol 
van de fader is voor te stellen als aangegeven in figuur 3.3 . 
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f*x 

1-f 

(2) ln ( gx+J ( gx) 2 + 1) 

ln (g+Jg 2 +1) 

Figuur 3.3 De schematische weergai•e van de Vi con. Het ingangssignaal x wordJ gesplitst in de takken ( 1) en (2 ). 
Tak ( 1) en (2) geven respectieve/ijk de eerste en tweede term van het rechterlid van formu/e (3.2) weer. 

Bij elke faderstand uit formule (3.2) kan met de beste benadering op lineaire schaal van 
y een goed bijpassende gamma uit formule (3.1) gevonden worden. Figuur 3.4 geeft de 
relatie tussen de fader en de gamma weer. Deze figuur is verkregen met behulp van bet 
in Pascal geschreven programma "Gammabenadering", opgenomen in appendix A. 
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Figuur 3.4 De relatie tussen fader en gamma. 

Een tweede orde polynoomaanpassing van figuur 3.4 wordt gegeven door onderstaande 
formule. 

y=0.33+0.34f+0.33f 2 (3.3) 

Een tweede belangrijke functie van de Vicon is de zogenaamde blackstretching. Deze 
werkt op een venster in het beeld en trekt de grijswaarde bij een bepaald percentage 
( ongeveer 1.5 o/c) vanuit het zwart gezien terug naar echt zwart (grijswaarde 16). Deze 
correctie wordt begrensd door de zogenaamde maximum stretch. De blackstretching 
zorgt ervoor dat de totale contrastomvang (LmaxfLmin) bij variatie van de gamma constant 
blijf t. 
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3.2.4 De tele~isie 

In de opstelling is een televisie opgenomen met een experimentele Philips 66FS BL 
super (tweede verbeterde versie) beeldbuis. Als ijking voor de beeldbuis is de luminantie 
van bet zwart- en witniveau als functie van de grijswaarde gemeten. Deze meting is 
verricht door de luminantie van twee grijze en twee zwarte vlakken op een 6 x 8 grijs
zwart schaakbord direct te bepalen (zonder omgevingslicht) en dan te middelen. Bij een 
brightness van 25 (dit is de standaardinstelling waarbij het zwart van het pluge-signaal 
zwart blijft, oftewel de stroom bij V = 0 calibreren) en een fader van 1 resulteert dit dan 
in de onderstaande figuur. 

HIO 

10 

uo,.__.........._...........__.._ .......... ........____._........,= 
1 -

Figuur 3.5 De luminanrie als funcrie van her grijsniveau ( Y= 1, B = 25). De ondersre en bovenste curve zijn 
respecrie1'elijk her zwan- en her grijsni1,eau. 

Om de invloed van de brightness en de gamma op de luminantie curve te bepalen is een 
dergelijke ijking ook uitgevoerd bij andere waarden van de twee parameters (figuur 3.6). 

,oo 

f 
10 

0.1 

0-111 

D.CIC1'---' ...................... ~ ........................ ~ .......... -
1 . -.. ~ -

11111 

10 

~,'-----._._..........._..__ ........... .......,.,..__...._._........_. 

I • - -grtjan'-'i 

Figuur 3.6 a en b. De luminantie als functie van het grijsniveau. De onderste en bovenste curve zijn 
respectie1·elijk het zwan- en het witniveau. In ftguur a en b zij11 de gamma respectievelijk 0.75 en 1 en bn"ghtness 
25 en 30. 
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Wanneer uit de figuren 3.5 en 3.6 de curves met verschillende gamma (brightness is 
hetzelf de) in een grafiek gezet word en en hetzelfde gedaan wordt voor de brightness 
(gamma is constant), dan wordt respectievelijk figuur 3.7a en fig 3.7b verkregen. In 
overeenstemrning met figuur 2.3 wordt een anti-correlatie tussen de brightness en de 
gamma gevonden. Echter, zoals ook al uit figuur 2.5 bleek, blijft de totale 
contrastomvang bij variatie van gamma hetzelfde in tegenstelling tot de verandering van 
gamma in figuur 2.3. 

-=U1:=..:lfwlt=ll(::::.:od/~11:....:"2l=------~ 

•• 

10 

o., 

... ,~~~~~~~~~ 
1 -

Figuur 3. 7 a en b. De luminantie als functie van de grijswaarde. In figuur a wordt alleen de gamma gevarieerd 
(waarde 1.0 en 0. 75, B = 25) en in figuur b alleen de brightness (waarde 25 en 30, Y = 1.0). 

3.3 Kijkcondities 

Bij de experimenten was de afstand van de proefpersonen tot de televisie 6 maal de 
aktieve kijkhoogte ( :t 2.4 meter). De kamer was normaal verlicht door tl-buizen en er 
waren geen directe reflecties in de beeldbuis. Op de achtergrond bingen witte lakens. 
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Hoofdstuk 4 Uitvoering van de experimenten 

4.1 Bepaling van de optimale beeldinstellingen (exp. 1) 

Het eerste experiment heeft tot doel de optimale beeldinstellingen te bepalen bij 
respectieve variaties van de twee parameters, brightness en fader. 
Bij het eerste gedeelte van dit experiment is de brightness variabel en is de fader 
constant (f = 1.0, standaardinstelling). Een proefpersoon krijgt telkens een stimulus 
aangeboden, die bestaat uit een stilstaand (video-)beeld met een bepaalde begininstelling 
en een bepaald ruisniveau. Met 2 selectietoetsen die gekoppeld zijn aan de tweede PC 
kan de proefpersoon de brightness varieren tussen O en 63 en zodoende zijn eigen 
optimale beeld instellen. De corresponderende waarde van de brightness bij deze 
optimale beeldinstelling wordt genoteerd. Het aantal ruisniveaus is drie en er zijn vier 
verschillende scenes. De histogrammen met de grijswaarden (de y-component van het 
video-signaal) van deze scenes staan op de volgende bladzijde in figuur 4.1 afgebeeld. 

Elke stimulus wordt vier maal aangeboden. Twee keer met een begininstelling B = 10 
en twee keer met B = 40. Dit om de systematische afwijkingen t.g.v. de initiele waarde, 
in de gevonden waarden te verkleinen. 

De opzet van het tweede gedeelte is gelijk aan die van het eerste. Nu wordt echter de 
brightness constant gehouden (B = 25, standaardinstelling) en is de fader variabel. De 
selectietoetsen zijn nu niet meer gekoppeld aan de tweede PC maar aan de eerste. De 
begininstellingen zijn f = 0.5 en 1.0. 

Aan dit experiment namen acht proefpersonen deel. De meetwaarden van elke persoon 
zijn verwerkt met het Pascal programma "Verwerking_ experiment I" (appendix B). 

De instructie die de proefpersonen kregen staat vermeld in appendix C. 

4.2 Vergelijking tussen de optima (exp. 2) 

De uit het eerste experiment gevonden optimale instellingen van de parameters 
brightness en fader vormen de basis van het tweede experiment. Het doel is nu deze 
instellingen onderling te vergelijken. De proefpersonen, die ook hebben deelgenomen 
aan het eerste experiment, krijgen voor dezelfde scenes nu in willekeurige volgorde hun 
persoonlijke optimale brightness- en fader-instelling om en om te zien. Elke instelling 
wordt twee keer getoond, zodat het patroon A-B-A-B verkregen wordt. De 
proefpersonen vergelijken A en B met elkaar en geven een verschilscore op een schaal 
van -10 tot 10. De vier scenes (figuur 4.1) worden weer bij de drie ruisniveaus uit tabel 
3.1 getoond. Ook nu zijn er voor elke scene met bepaald ruisniveau drie herhalingen. 

De instructie die de proefpersonen kregen staat vermeld in appendix C. 
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Figuur 4.1 a, b, c, en d De histogrammen van de gebruikte scenes. Links en rechts boven zijn respectievelijk 
scene 1 en 2, links en rechts onder respectievel1jk scene 3 en 4. 

4.3 Bepaling van de k-waliteitsfunctionaal op de gamma-brightness ruimte (exp. 3) 

Dit laatste experiment wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in het kwaliteitsverloop in 
de gamma-brightness ruimte. 

Aangezien de instelling van de gamma via de fader verloopt, wordt er gerneten in de 
fader-brightness ruimte. Met behulp van forrnule (3.3) wordt de transforrnatie naar de 
gamma-brightness ruimte bewerkstelligd. 
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Om deze ruimte te onderzoeken wordt er een puntenrooster in een dee! hiervan 
aangebracht. Onderstaande tabel laat zien hoe dit puntenrooster er uit ziet. 
De punten gemarkeerd met "X" geven een zodanige combinatie van de gamma- en 
brightness-instelling dat de beeldkwaliteit te laag wordt. 

brightness B 
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15 
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gamma 

Tabet 4.1 Her puntenrooster in de gamma-brightness ruimte. De cijfers geven de nummers van de roosterpunten 
aan (stimulus nummers). 

Aan dit experiment nemen zes proefpersonen dee} die ieder vier scenes te zien krijgen. 
Deze scenes zijn echter andere dan de scenes van figuur 4.1. De histogrammen van deze 
scenes staan afgebeeld in onderstaande figuur. 
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Figuur 4.2 a, b, c, en d. De histogrammen van de gebruikle scenes uit expen·ment 3. Links en rechts boven zijn 
respectievelijk scene 1 en 2, links en rechts onder respectievehjk scene 3 en 4. 
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Voor elke scene wordt bet rooster in willekeurige volgorde doorlopen. Het is nu de taak 
van de proefpersoon om voor elk roosterpunt een kwaliteitscijfer tussen Oen 10 te geven 
zodat bet kwaliteitsverloop in de ruimte duidelijk wordt. Dit procede wordt drie maal 
uitgevoerd. 

De instructie is weer terug te vinden in appendix C. 
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Hoofdstuk 5 Resultaten van de experimenten 

5.1 Inleiding tot de resultaten 

In dit hoofdstuk komen de resultaten van de drie experimenten aan bod. De numerieke 
uitkomsten zullen worden besproken, en aan de hand van grafieken verduidelijkt worden. 
Er wordt vaak gekozen om de resultaten vanuit meerdere invalshoeken te bekijken. 
Tenslotte wordt er in dit hoofdstuk een eerste aanzet tot conclusies gemaakt. 

5.2 Bepaling van de optimale beeldinstellingen (exp. 1) 

Bij dit eerste experiment krijgen acbt personen vier verschillende scenes (figuur 4.1) te 
zien bij drie verschillende ruisniveaus. Elke stimulus word vier maal getoond. De op
drach1 voor de proefpersonen is bun eigen optimale beeldinstelling te realiseren door 
middel van een variabele parameter van de televisie set. In bet eerste gedeelte is de 
brightness variabel en in het tweede de fader (en dus de gamma). 

Met bebulp van bet verwerkingsprogramma "Verwerking experiment!" (appendix B) is 
bet gemiddelde en de standaarddeviatie (a2 = [I:(Xj•m)2]/[n-1]) per ruisniveau, scene en 
persoon berekend. Hieronder zijn deze gerniddeldes voor de eerste twee personen 
afgedrukt. 

sign./ruis 
verhouding scene 1 scene 2 scene 3 scene 4 

PERSOON 1 
f = 1.0 41.6 Db B = 28 ± 1 25 ± 2 32 ± 2 32 ± 2 
f = 1.0 31.1 dB B = 27 ± 2 24 ± 4 31 ± 2 31 ± 2 
f = 1.0 28.2 dB B = 27 ± 1 26 ± 1 32 ± 2 31 ± 2 
B = 25 41. 6 dB f = .93±.09 .98±.03 .66±.09 .74±.05 
B = 25 31.1 dB f = .93±.03 .91±.03 .70±.06 .83±.06 
B = 25 28.2 dB f = .95±.00 .91±.05 .71±.11 .84±.09 

PERSOON 2 
f = 1.0 41. 6 dB B = 36 ± 1 34 ± 3 39 ± 2 39 ± 2 
f = 1.0 31.1 dB B = 36 ± 2 34 ± 3 37 ± 1 39 ± 1 
f = 1.0 28.2 dB B = 37 ± 2 34 ± 3 37 ± 3 37 ± 3 
B = 25 41. 6 dB f = .64±.11 .80±.12 .41±.08 .65±.00 
B = 25 31.1 dB f = .73±.10 .81±.03 .39±.10 .63±.10 
B = 25 28.2 dB f = .75±.04 .85±.09 .55±.07 .63±.05 

Tabel 5.1 De gemiddelde ingeste/de waarden en standaarddeviaties van de brightness en fader van de eerste 2 
proefpersonen (n =4). 

Dezelfde tabellen voor de overige personen zijn opgenomen in appendix D. 
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Indien alleen per ru1smveau en scene gekeken wordt, dan wordt een totaal beeld 
verkregen. In onderstaande tabel staan de totale gemiddeldes met hun 
standaardafwijkingen. 

sign./ruis 
verhouding scene 1 scene 2 scene 3 scene 4 

TOTAAL 
f = 1.0 41.6 dB B = 30 ± 2 26 ± 2 33 ± 2 32 ± 2 
f = 1.0 31.1 dB B = 30 ± 3 26 ± 4 32 ± 3 32 ± 2 
f = 1.0 28.2 dB B = 29 ± 3 26 ± 3 32 ± 3 31 ± 2 
B = 25 41. 6 dB f = .77±.09 .87±.09 .55±.01 .65±.08 
B = 25 31.1 dB f = .79±.07 .86±.04 .62±.08 .73±.08 
B = 25 28.2 dB f = .82±.04 .88±.06 .76±.08 .74±.07 

Tabel 5.2 De totale gemiddelde ingestelde waarden en de standaarddeviaties van de brightness en fader. Hierbij 
is gi:middeld over alle proefpersonen. 

Uit tabel 5.1 en appendix D blijkt dat de invloed van de ruis zeer gering is. Bij de rneeste 
personen neernt de ingestelde faderstand bij afnernende signaal/ruis verhouding licht toe 
(rneer ruis leidt tot een iets hoger ingestelde faderstand). Dit verschijnsel valt ecbter 
geheel binnen de onnauwkeurigheden van de gemiddeldes, op scene 3 na. Bij de 
gemiddelde brighmess-instelling is de ruis ook niet van invloed. In enkele gevallen neernt 
de instelling toe bij afnemende signaal/ruis verhouding en in andere gevallen af. Ook nu 
vallen de verschuivingen weer geheel binnen de onnauwkeurigheden van de gemiddeldes. 

Orn een indruk te krijgen hoe vaak een bepaald optimum door de proefpersonen is 
ingesteld, is in figuur 5.1 de frequentie waarrnee een optirnale instelling voorkornt 
uitgezet tegen de brightness-instelling. In deze grafiek zijn de gerniddeldes gebruikt uit 
tabel 5.1 en appendix D. 

In figuur 5.2 is hetzelfde gedaan voor de optirnale fader-instellingen. Ook nu zijn weer 
de gemiddeldes gebruikt uit tabel 5.1 en appendix D. 
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Figuur 5.1 De frequenties van de optimale brightness-instellingen van de vier scenes. 
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Figuur 5.2 De frequenties van de optima le f ader-instellingen van de vier scenes. 
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Omdat de invloed van ruis bij de optimale beeldinstelling zo gering is, kan over de drie 
ruisniveaus worden gemiddeld. Op deze wijze worden dan twee optimale 
beeldinstellingen per persoon verkregen. De ene instelling met een optimale brightness
instelling en standaard fader-instelling (f = 1.0), de andere met een optimale fader
instelling en standaard brightness-ins telling (b = 25). Deze twee instellingen zijn de basis 
voor het tweede experiment. In tabel 5.3 staan deze instellingen gegeven. 

scene 1 scene 2 scene 3 scene 4 

PERSOON 1 27 / 1.0 25 / 1.0 32 / 1.0 31 / 1.0 
25 / .94 25 / .93 25 / .69 25 / .80 

PERSOON 2 36 I 1.0 34 I 1.0 38 / 1.0 38 / 1.0 
25 / .71 25 / .82 25 / .45 25 / .64 

PERSOON 3 26 / 1.0 22 / 1.0 31 / 1.0 32 / 1.0 
25 / .79 25 / .93 25 / .67 25 / .64 

PERSOON 4 33 I 1.0 29 I 1.0 33 / 1.0 31 / 1.0 
25 / .72 25 / .82 25 / .60 25 / .67 

PERSOON 5 28 / 1.0 23 / 1.0 33 I 1.0 28 / 1.0 
25 / .87 25 / .97 25 / .83 25 / .73 

PERSOON 6 32 / 1.0 32 / 1.0 35 / 1.0 35 I 1.0 
25 / .68 25 / .65 25 / .58 25 / .58 

PERSOON 7 26 / 1.0 18 I 1.0 27 / 1.0 28 / 1.0 
25 / .86 25 / .93 25 / .72 25 / .80 

PERSOON 8 27 / 1.0 2s I 1.0 31 I 1.0 32 / 1.0 
2s / .78 2s / .91 25 / .60 25 I .68 

Tabcl 5.3 De optimale beeldinstellingen van de acht proefpersonen, gemiddeld m•er de dn·e roisniveaus. 

In figuur 5.3 staan deze gegevens grafisch uitgezet in de fader-brightness ruimte. De twee 
optima zijn in deze figuur verbonden door een rechte. 
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Figuur 5.3 De optimale instellingen van de acht proefpersonen bij elk scene, gemiddeld over de drie ruisniveaus. 
De optima zijn uitgezet in def ader-brightness ruimte en verbonden door een rechte. 
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In figuur 5.3 komt de anti-correlatie tussen de gamma (fader) en de brightness duidelijk 
naar voren. Op het eerste gezicht lijkt scene 2 afwijkend, maar toch vertoont deze 
hetzelfde gedrag (immers hoe hoger de fader- des te lager de brightness-instelling). In 
scene 3 is de anti-correlatie het best te zien. 

5.3 Vergelijking tussen de optima (exp. 2) 

De twee optimale beeldinstellingen uit het eerste experiment ( de ene met optimale 
fader-instelling, de andere met optimale brightness-instelling) vonnen de basis voor het 
tweede experiment. Dezelfde proefpersonen krijgen wederom de vier scenes (figuur 4.1) 
te zien bij de drie ruisniveaus ( tabel 3.1 ). Dit gebeurt ook weer vier maal. Hun eigen 
optimale beeldinstellingen moeten ze nu met elkaar vergelijken en met een 
kwaliteitsverschilscore beoordelen. Later wordt deze score omgezet naar een 
verschilscore met een schaal die loopt van -10 tot en met 10. Negatief indien de optimale 
brightness-instelling beter gevonden word, positief indien de optimale fader-instelling 
beter word beoordeeld. 

Voor de eerste twee proefpersonen staan de gerniddelde kwaliteitsverschilscores met de 
standaarddeviaties ( a 2 = [!:(~-m)2]/[ n-1]) in onderstaande tabel venneld. 

PERSOON 1 

sign/ruis scene 1 scene 2 scene 3 scene 4 

41.6 dB -0.5 ± 1.0 0.0 ± 1.8 3.0 ± 0.8 1.5 ± 2.4 

31.1 dB -0.8 ± 0.5 -1.0 ± 0.0 2.0 ± 0.0 2.3 ± 0.5 

28.2 dB -0.5 ± 0.6 -0.5 ± 0.6 1.3 ± 0.5 1.5 ± 0.6 

PERSOON 2 

sign/ruis scene 1 scene 2 scene 3 scene 4 

41.6 dB -3.0 ± 8.0 0.0 ± 5.8 -3.8 ± 7.9 -7.5 ± 0.6 

31.1 dB -7.8 ± 1.7 -3.3 ± 4.2 -8.3 ± 1.0 -7.3 ± 1.7 

28.2 dB -6.5 ± 1.3 -4.3 ± 1.5 -7.8 ± 0.5 -6.8 ± 1.0 

Tobe/ 5.4 De gemiddelde kwaliteitsverschilscores met de standaarddeviaties van de eerste twee proefpersonen. 
De schaal loopr van -10 tot en mer 10. 

Dezelfde tabellen voor de overige personen staan vermeld in appendix El. 
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Uit tabel 5.4 en appendix El blijkt dat er geen bepaalde voorkeur voor de fader- of 
brightness-instelling is. De standaarddeviaties zijn, over het algemeen gezien, relatief zo 
groot ten opzichte van de gemiddelde kwaliteitsverschilscores dat daarover geen 
uitspraak gedaan mag worden. 
Verder blijkt uit deze tabellen dat de proefpersonen bet schaalbereik niet allemaal op 
dezelfde wijze gebruikt hebben. Het is dus moeilijk de gemiddelde verschilscores van de 
diverse personen op deze manier met elkaar te vergelijken. 

Om deze redenen wordt er een nieuwe schaal voor de kwaliteitsverschilscore ingevoerd. 
Deze nieuwe schaal zal lopen van -1 tot en met 1. Een verschilscore krijgt de waarde -1 
als deze negatief was, 1 als deze positief was en zij blijft O indien zij O was. De nieuwe 
gemiddelde verschilscores met standaardafwijkingen staan in onderstaande tabel 
afgedrukt. 

PERSOON 1 

sign/ruis scene 1 scene 2 scene 3 scene 4 

41.6 dB -0.50± 1.00 0.00± 1.15 1.00±0.00 0.50± 1.00 

31.1 dB -0.75 ± 0.50 -1.00±0.00 1.00±0.00 1.00±0.00 

28.2 dB -0.50± 0.58 -0.50± 0.58 1.00±0.00 1.00±0.00 

PERSOON 2 

sign/ruis scene 1 scene 2 scene 3 scene 4 

41.6 dB -0.50± 1.00 0.00± 1.15 -0.50± 1.00 -1.00±0.00 

31.1 dB -0.75 ± 0.50 -0.50± 1.00 -1.00±0.00 -1.00±0.00 

28.2 dB -1.00± 0.00 -1.00±0.00 -1.00± 0.00 -1.00±0.00 

Tabet 5.5 De nieui,.c gemiddelde kwaliteitsverschilscores met de standaarddeviaties van de eerste twee 
procfpersonen. De schaal loop! van -1 tot en met 1. 

De tabellen voor de overige personen zijn opgenomen in appendix E2. 

Om een algemene indruk van deze gegevens te krijgen, zijn de waarden uit tabel 5.5 en 
appendix E2 grafisch weergegeven in figuur 5.4 en 5.5. In deze figuren staan de 
gemiddelde verschilscores uitgezet tegen de waarde van (I-fader) van de optimale fader
instelling. Elk punt representeen een verschilscore bij een scene en een ruisniveau. 
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Figuur 5.4 De gemiddelde verschilscores van de eerste vier personen, uitgezet tegen de waarde van ( ]-fader) van 
de optima le f ader-instelling. 
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Figuur 5.5 De gemiddelde verschilscores van de laatste drie personen, uitgezet tegen de waarde van ( 1-faaer) van 
de optimale f ader-instelling. 

Uit de figuren 5.4 en 5.5 blijkt dat bij de meeste personen de verdeling van de punten 
zodanig is dat er ongeveer evenveel punten boven de nul-lijn liggen als eronder. Dit geeft 
aan dat er geen duidelijke voorkeur is voor de optimale brightness- of fader-instelling. 
Opvallend is echter wel dat bij persoon 8 bijna alle punten boven de nul-lijn liggen en 
bij persoon 2 eronder. Verder is er bij de personen 1, 3 en 5 een stijgend verloop van 
de waardering bij afname van de fader te zien. 
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De gemiddelde verschilscores uit tabel 5.5 en appendix E2 kunnen niet alleen per 
persoon bekeken worden, maar ook per scene. Zo wordt dan de onderstaande figuur 
verkregen. Hierin representeert elk punt een persoon bij een ruisniveau. Indien de 
gemiddelde verschilscores op deze wijze bekeken worden, blijkt er ook nu geen 
duidelijke voorkeur voor de optimale brightness- of fader-instelling te bestaan. Bij elke 
scene zijn de punten weer zo verdeeld dat er ongeveer evenveel punten boven als onder 
de nul-lijn liggen. De punten volgen nauwelijks een trend als functie van (1-fader). 
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Figuur 5.6 De gemiddclde verschilscores van de vier scenes, uitgezet tegen de waarde van (]-fader) van de 
optimale f ader-instelling. 
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In figuur 5.7 zijn de verschilscores per ruisniveau weergegeven. In deze figuur 
representeert elk punt een scene en een persoon. Voor deze figuur gelden dezelfde 
opmerkingen als voor figuur 5.6, echter met het verschil dat nu per ruisniveau wordt 
gekeken en niet per scene. 
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Figuur 5. 7 De gemiddelde verschilscores van de drie ruisniveaus, uitgezet tegen de waarde van ( I-fader) van de 
optimale fader-instelling. 
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Indien de figuren 5.4 t/m 5.7 samengevoegd worden tot een figuur, dan wordt een 
totaalbeeld verkregen van bet tweede experiment. Figuur 5.8 geeft dit totaalbeeld weer. 
Hierin representeert elk punt een verschilscore van een persoon bij een scene en een 
ruisniveau. Zoals de deelfiguren 5.4 t/m 5.7 al suggereren, zijn ook nu de punten weer 
zodanig verspreid dat er ongeveer een even groot aantal boven als onder de nul-lijn ligt. 
Ook van een duidelijke trend als functie van (I-fader) is geen sprake. 
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Figuur 5.8 De gemiddelde verschilscores van alle personen, scenes en ruisni1·eaus uitgezet in een ftguur. 

5.4 Bepaling van de kwaliteitsfunctionaal op de gamma-brightness ruimte (exp. 3) 

Bij dit derde experiment krijgen zes personen 22 verschillende instellingen van de gamma 
en brightness te zien bij vier verschillende scenes. Iedere instelling wordt drie maal 
getoond en het is de taak van de proefpersoon om elke beeldinstelling met een 
kwaliteitscijfer tussen O en 10 te beoordelen. De gemiddelde kwaliteitscores van persoon 
1 bij scene 1 zijn hieronder in tabel 5.6 afgebeeld. Langs de horizontale as varieert de 
gamma van 1.0 uiterst links tot 0.6 uiterst rechts in stappen van 0.1. Langs de verticale 
as varieert de brightness van 25 onder tot 37 boven in stappen van 3. De tabellen voor 
de overige scenes en personen staan vermeld in appendix F. 
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6.3 6.0±0.6 6.7±0.7 6.3±0.3 

7.5 7.7±0.3 7.3 ± 0.3 8.3± 0.9 6.7±0.7 

7.5 7.0±0 8.0±0.6 8.0±0.6 7.0±0 7.3±0.3 

6.4 6.3±0.3 6.7±0.3 6.3±0.3 6.7±0.3 6.0±0 

5.3 5.7±0.3 5.0±0 5.0±0 5.0±0 6.0±0 

I gem II 6.5 I 6.7 I 6.8 I 6.4 I 6.4 I 
Tabel 5.6 De kwaliteitscijfers met standaarddeviatie van persoon 1, scene 1 in de gamma-brightness ruimte. 
Links en onder staan de gemidde/de kwaliteitscijfers bij resp. constance brightness en constante gamma. 

Om een overzichtelijker beeld te krijgen zijn in figuur 5.9 grafisch de gemiddelde 
kwaliteitscijfers voor persoon 1 weergegeven, met assen zoals in tabel 5.6. Dezelfde 
figuren voor de overige personen zijn opgenomen in appendix G. 
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Figuur 5. 9 De graftsche weergave van de waardering van persoon 1 van de verschi//ende gamma-brightness 
instellingcn voor de i·ier scenes. 
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Het blijkt duidelijk bij scene 1 uit figuur 5.9 dat de vanaue van de gamma minder 
invloed heeft op de k.-waliteitswaardering dan de variatie van de brightness. Dit laatste 
effect kan ook teruggevonden worden in tabel 5.6 in de gemiddelde kwaliteits
waarderingen bij constante gamma, danwel constante brightness. Om het verschil tussen 
de invloed van de gamma en de brightness goed te zien, wordt een grafiek met iso
gamma lijnen vergeleken met een grafiek met iso-brightness lijnen. Voor persoon 1 en 
scene 1 zijn deze twee grafieken in figuur 5.10 afgebeeld, voor de overige personen en 
scenes zijn deze grafieken opgenomen in appendix H. 

persoon 1 scene 1 persoon 1 scene 1 

••U•tt ,~. ----------

e~---------- ,-----------
n ,, 37 0.e 07 01 0.1 

- ,.., ... , • t_C ••••••Ot - ,_,.. ... ,.01 
- , ... .._. • 0 1 - ••••• • 0.1 

Figuur 5.10 De iso-gamma en iso-brightncss lijncn voor scene 1, persoon 1. 

In bovenstaande figuur is duidelijk te zien dat de iso-gamma lijnen dicht bij elkaar liggen 
en een maximum vertonen, terwijl de iso-brightness lijnen duidelijk van elkaar kunnen 
worden onderscheiden en een vrijwel horizontaal verloop hebben. Het blijkt dus dat de 
invloed van de brightness op de kwaliteit veel groter is dan die van de gamma. 
De hoogte van de iso-brightness lijnen wordt vrijwel uitsluitend bepaald door de 
kwaliteitswaardering van die bepaalde brightness waarde en is nauwelijks afbankelijk van 
het verloop van de gamma. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Het eerste experiment was een basis-experiment. Uit dit experiment blijkt echter we! 
dat de invloed van ruis op de optimale instelling van de fader en brightness niet sig
nificant is. Bij de meeste personen leidt meer ruis tot een iets hoger ingestelde 
faderstand. Dit is te begrijpen doordat in een donker gedeelte van bet beeld de ruis 
het meest opvalt en een lagere gamma deze ongunstige lokale signaal/ruis verbouding 
juist zou versterken. De toename van de gamma-instelling is echter alleen in de 
donkerste scene significant. Bij de brightness-instelling is er geen sprake van een 
tendens. De brightness-instelling neemt soms toe, dan weer af bij toenemende 
signaal/ruis verhouding. Dit blijft echter ook weer binnen de onnauwkeurigheidsgren
zen. 

Bij de vergelijking van de optimale fader- en brightness-instelling blijkt uit dit 
experiment dat er bij enkele personen een tendens is te zien van een fader-voorkeur 
bij een Iagere fader-stand. In het a1gemeen is er echter geen eenduidige voorkeur 
voor een van beide instellingen. Er is dus binnen de onnauwkeurigheid van dit 
experiment geen k.-waliteitsverschil. 

Opvallend is dat de spreiding van de verschilscores over de herhaalde identieke 
instellingen zeer groat is. Uit dit laatste kan dus de conclusie getrokken warden dat 
de opzet van het tweede experiment niet geschikt is voor het aantonen van kleine 
kwaliteitsverschillen. Waarschijnlijk is het voor de proefpersoon moeilijk om een 
eerder getoond visueel beeld vast te houden en te vergelijken met een ander, waarbij 
de verschillen klein zijn. De neiging bestaat dan om zich slechts te concentreren op 
een enkel detail en aan de hand hiervan een vergelijking te maken. Een aanbeveling 
is dan ook om dit experiment te herhalen met twee identieke beeldbuizen naast 
elkaar. De proefpersoon kan dan de verschillende instellingen direct met elkaar 
vergelijken. 

Wanneer er gekeken wordt naar de kwaliteitswaardering van instellingen, verspreid 
over de gehele gamma-brightness ruimte dan is er een duidelijk verschil tussen de 
gamma en brightness. De iso-gamma lijnen liggen dicht bij elkaar, de iso-brightness 
lijnen daarentegen kunnen duidelijk van elkaar warden onderscheiden. Dit duidt erop 
dat de k.-waliteitsgradient in de brightness richting veel groter is dan die in de gamma 
richting. De iso-gamma lijnen vertonen steeds een maximum. De plaats van dit 
maximum is afhankelijk van de scene en de persoon. De iso-brightness lijnen !open 
vrijwel horizontaal. De hoogte van deze lijnen wordt bepaald door de waarde van de 
brightness. Globaal contrast lijkt de bepalende factor te zijn, omdat deze varieert bij 
regeling van de brightness, maar door de blackstretcher constant blijft bij variatie van 
de gamma. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de brightness beduidend 
meer invloed heeft op de kwaliteitswaardering dan de gamma. 
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Tenslotte kunnen nog enige algemene aanbevelingen ter verbetering van het onder
zoek gegeven worden. Zo is het raadzaam dezelf de experimenten met een groter 
bereik van de gamma (met name ook boven de standaardwaarde van de televisie) uit 
te voeren, dit omdat bij bepaalde scenes van experiment 1 een tendens bestaat om de 
fader boven de 1.0 te verkiezen. 
Bij het derde experiment zou een tweede televisie met een bepaalde standaard 
instelling als ref erentie gebruikt kunnen word en, zodat de waardering van een 
beeldinstelling minder bei:nvloed wordt door de voorafgaande instelling. 
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Appendix A. Gammabenadering 

PROGRAM GAMMABENADERING; 

USES crt; 

CONST 
g = 27.32; 

VAR 
x,a,gam 
m, 1 
verschil 

real; 
integer; 
array[0 .. 20) of real; 

FUNCTION hyper(a,x:real) :real; 

VAR 
y real; 

BEGIN 
y:= a*x + (1-a)*ln(g*x + sqrt(l + sqr(g*x)))/ln(g+ sqrt(l+ 
sqr(g))); 
hyper:=y; 

END; 

FUNCTION kiesgamma(a:real) :real; 

VAR 
gamrna,bestgamrna,verschill,rninverschil 
rn, n 

BEGIN 
garnrna:=O; 
bestgamrna:=O; 
verschill:=O; 
rninverschil:=100; 
FOR n:= 0 TO 100 DO 

BEGIN 
FOR rn:= 1 to 20 DO 

BEGIN 

real; 
integer; 

verschill:=verschill + sqr(hyper(a,m/20) -
exp(gamma*ln(rn/20))); 

END; 
IF verschill< rninverschil THEN 
BEGIN 

bestgamma:=gamma; 
verschil[l):=verschill; 

END; 
minverschil:=verschill; 
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verschill:=0; 
garnma:=garnma + 0.01; 

END: 
kiesgarnma:=bestgamma; 

END; 

BEGIN 
ClrScr: 
FOR l:=0 TO 20 DO 
BEGIN 

a:=l/20; 
writeln('faderstand ',a:4:2,'geeft een gamma van', 
kiesgamma(a):4:2): 

END: 
repeat until keypressed; 

END. 
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Appendix B. Verwerking_ experimentl 

PROGRAM VERWERKING_EXPERIMENTl; 

USES CRT; 

= array[l .. 24,1 .. 4) of real; 
TYPE 

cijfers 
letters 
gernvar 

= array[l .. 24,1 .. 4) of string[3); 
= array[l .. 6,1 .. 4) of real; 

VAR 
persoonlC,persoon2C,persoon3C,persoon4C, 
persoon5C,persoon6C,persoon7C,persoon8C: 
persoonlL,persoon2L,persoon3L,persoon4L, 
persoon5L,persoon6L,persoon7L,persoon8L 
scene,rn,a 
gem, vari, sd, totgern, totvari, totsd 
fl,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8 

PROCEDURE inlezen; 

VAR 
x,i integer; 

BEGIN 
ASSIGN (fl, 'a:\datal.dat'); RESET(fl); 
ASSIGN (f2, 'a:\data2.dat'); RESET(f2); 
ASSIGN (f3,'a:\data3.dat'); RESET(f3); 
ASSIGN (f4,'a:\data4.dat'); RESET(f4); 
ASSIGN (f5,'a:\data5.dat'); RESET(f5); 
ASSIGN (f6,'a:\data6.dat'); RESET(f6); 
ASSIGN (f7,'a:\data7.dat'); RESET(f7); 
ASSIGN (f8, 'a:\data8.dat'); RESET(f8); 
FOR scene :=l TO 4 DO 

BEGIN 
FOR x:= 1 TO 24 DO 
BEGIN 

cij fers; 

letters; 
integer; 
gernvar; 
text; 

READLN (fl,persoonlL[x,scene)); 
VAL(persoonlL[x,sceneJ,persoonlC[x,sceneJ,i); 
READLN (f2,persoon2L[x,scene]); 
VAL(persoon2L[x,sceneJ,persoon2C[x,sceneJ,i); 
READLN (f3,persoon3L[x,scene)); 
VAL(persoon3L[x,scene),persoon3C[x,scene],i); 
READLN (f4,persoon4L[x,scene)); 
VAL(persoon4L[x,sceneJ,persoon4C[x,sceneJ,i); 
READLN (f5,persoon5L[x,scene)); 
VAL(persoon5L[x,sceneJ,persoon5C[x,sceneJ,i); 
READLN (f6,persoon6L[x,scene]); 
VAL(persoon6L[x,scene),persoon6C[x,scene],i); 
READLN (f7,persoon7L[x,scene]); 
VAL(persoon7L[x,scene],persoon7C[x,scene),i); 
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READLN (f8,persoon8L[x,scene)); 
VAL(persoon8L[x,scene),persoon8C[x,scene),i); 

END; 
END; 

CLOSE(fl) ;CLOSE(f2) ;CLOSE(f3) ;CLOSE(f4); 
CLOSE(f5) ;CLOSE(f6) ;CLOSE(f7) ;CLOSE(f8); 

END; 

PROCEDURE uitschrijven(mid,st:gemvar); 

VAR 
toets 

BEGIN 

: string[l); 

gotoxy ( 2 2 , 3 ) ; 
writeln('Scene 1 
writeln; 
writeln('g=l ; r=-; 
writeln('g=l ; r=7; 
writeln('g=l ; r=4; 
writeln('b=25; r=-; 
writeln('b=25; r=7; 
writeln('b=25; r=4; 
FOR scene := 1 TO 4 
BEGIN 

FOR rn := 1 TO 6 DO 
BEGIN 

Scene 2 

DO 

b= ') ; 
b= ') ; 
b= ') ; 
g= , ) ; 
g= , ) ; 
g= ') ; 

gotoxy(scene*14+4,rn+4); 

Scene 3 Scene 4'); 

IF rn>3 THEN 
write(rnid[rn,scene):4:2,'+/-',st[rn,scene):4:2) 

ELSE 
write(ROUND(MID[rn,scene)) :4, '+/-', 
ROUND(st[rn,scene)) :4); 

END; 
END; 

gotoxy ( 1, 12) ; 
writeln('Druk op return voor vervolg'); 
readln(toets); 
ClrScr; 
gotoxy ( 1, 3) ; 
END; 

PROCEDURE gern_var(data:cijfers); 

VAR 
toets 
n 

BEGIN 

string[l); 
integer; 

FOR scene :=1 TO 4 DO 
BEGIN 

rn:= 1; 
FOR n := 0 TO 2 DO 
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BEGIN 
gern[rn,scene] 

totgern[rn,scene] 
gern[m,scene] 
vari[m,scene] 

totvari[m,scene] 
vari(m,scene] 
sd[m,scene] 
m : = m+l; 

END; 

FOR n := 6 TO 8 DO 
BEGIN 

gern[rn,scene] 

totgern[rn,scene] 
gern[rn,scene] 
vari[rn,scene] 

totvari[rn,scene] 
vari[rn,scene) 
sd[rn,scene] 
rn : = m+ 1; 

END; 

:=data[2*n+l,scene] + data[2*n+2,scene]+ 
data[2*n+7,scene] + data[2*n+8,scene]; 

:= gern[m,scene] + totgern[m,sceneJ; 
.- gem[rn,scene)/4; 
:= sqr(data[2*n+l,sceneJ-gern[m,sceneJ) 
+ sqr(data[2*n+2,scene)-gem[m,scene)) 
+ sqr(data[2*n+7,scene]-gem[rn,scene)) 
+ sqr(data[2*n+8,scene)-gem[m,scene]); 

:= vari[m,scene] + totvari[m,scene]; 
:= vari[m,scene]/3; 
:= sqrt{vari[rn,scene]); 

:= data[2*n+l,scene] +data[2*n+2,scene] 
+ data[2*n+7,sceneJ+data[2*n+8,sceneJ; 
.- gern[rn,scene) + totgern[rn,scene); 
.- gern[rn,scene)/4; 
.- sqr(data[2*n+l,sceneJ-gern[m,scene)) 
+ sqr(data[2*n+2,sceneJ-gern[m,scene]) 
+ sqr(data[2*n+7,sceneJ-gern[rn,scene)) 
+ sqr(data[2*n+8,scene]-gern[rn,scene)); 

.- vari[rn,scene] + totvari[rn,sceneJ; 

.- vari[rn,scene]/3; 

.- sqrt(vari[rn,scene]); 

END; 
uitschrijven(gern,sd); 

END; 

PROCEDURE totgern_var; 

BEGIN 
ClrScr; 
FOR scene :=1 TO 4 DO 
BEGIN 

FOR m:=1 TO 6 DO 
BEGIN 

totgern(rn,scene) := 0; 
totvari[rn,scene] := 0; 

END; 
END; 
gotoxy(l,3); 
writeln('PERSOON 1') ;gem var{persoonlC); 
writeln('PERSOON 2') ;gern_var(persoon2C); 
writeln('PERSOON 3') ;gern_var(persoon3C); 
writeln('PERSOON 4') ;gem_var(persoon4C); 
writeln('PERSOON 5') ;gern_var(persoon5C); 
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writeln('PERSOON 6') ;gern_var(persoon6C); 
writeln('PERSOON 7') ;gern_var(persoon7C); 
writeln('PERSOON 8') ;gern_var(persoon8C); 
FOR scene:=l TO 4 DO 
BEGIN 

a : = 1; 
FOR m:=l TO 6 DO 
BEGIN 

IF m>3 THEN a:= 2; 
totgem(rn,scene] 
totvari(m,scene] := 

:= totgem(m,scene]/32; 
totvari[m,scene]/31; 

totsd(m,scene] := sqrt(totvari[rn,scene]); 
END; 

END; 
writeln('TOTAAL'); 
uitschrijven(totgern,totsd); 

END; 

BEGIN 
inlezen; 
totgern_var; 

END. 
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Appendix C. Instructies 

oktober 1992 

Xnstru.ktie beeldkvaliteit ezperiaent 1. 

Het experiment waaraan u gaat deelnemen is een van een tweetal 
experimenten die tot doel hebben de beeldkwaliteit van een 
televisie te optimaliseren. Dit eerste experiment zal ongeveer 
50 minuten duren. 

U krijgt zodadelijk 96 stimuli te zien met halverwege een 
korte pauze. Elke stimulus bestaat uit een stilstaand 
(video-)beeld met een bepaalde begininstelling en een bepaald 
ruisniveau. 

Met behulp van twee drukknoppen mag U nu Uw eigen optimale 
beeld instellen. Kort indrukken van een van beide knoppen 
resulteert in een kleine instelllingsverandering van het 
beeld. Houdt U echter een van de knoppen ingedrukt dan 
verandert de instelling continu. 
Indien U Uw eigen optimale beeld ingesteld hebt, geeft U dit 
aan zodat het volgende beeld getoond kan worden. 

Over ongeveer een maand zal het tweede experiment 
plaatsvinden. 

Heeft U nog vragen? Stel ze gerust. 
Veel succes en alvast bedankt. 

Steven & Marc 
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december 1992 

Instruktie beeldkvaliteit ezperiaent 2. 

Het experiment waaraan u gaat deelnemen is het tweede en 
tevens laatste experiment dat tot doel heeft de beeldkwaliteit 
van een televisie te optimaliseren. Dit experiment zal iets 
minder dan 30 minuten duren. 

U krijgt zodadelijk 48 beelden te zien, waarvan bij elk beeld 
afwisselend een instelling A en B. U ziet elke instelling 2x 
dus U ziet per beeld: A-B-A-B. 
Het is de bedoeling dat U A en B met elkaar vergelijkt. Dit 
doet U door een verschilscore te noteren op een schaal van 0 
tot 10. 
(Voorbeeld: als U instelling A 3 punten beter vindt dan 
instelling B, noteert U een 3 in de kolom A.) 

Aan het begin van het experiment krijgt U twee beelden te 
zien, waarvan de instellingen weinig, respectievelijk veel 
verschillen. 
Zodoende krijgt U een indruk van het te gebruiken 
schaalbereik. U wordt dan ook verzocht deze schaal zo volledig 
mogelijk te gebruiken. 

Heeft U nog vragen? Stel ze gerust. 
Veel succes en alvast bedankt. 

Marc & Steven 
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februari 1993 

Instructie beeldkwaliteit ezperiaent 3. 

Het experiment waaraan u gaat deelnemen heeft tot doel inzicht 
te krijgen in de beeldkwaliteit van een televisie bij 
verschillende instellingen. Dit experiment zal ongeveer 40 
minuten duren. 

U krijgt zodadelijk beelden te zien met verschillende 
instellingen. Het is de bedoeling dat u elk beeld een 
kwaliteitscijfer geeft tussen o en 10. 

Aan het begin van het experiment ziet u 8 beelden waarvan de 
kwaliteit onderling veel verschilt. Zodoende krijgt u een 
indruk van het te gebruiken schaalbereik. U wordt dan ook 
verzocht deze schaal zo volledig mogelijk te gebruiken. 

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. 
Veel succes en alvast bedankt. 

Steven & Marc 
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Appendix D. Optimale beeldinstellingen 

sign./ruis 
verhouding scene 1 scene 2 scene 3 scene 4 

PERSOON 3 
f = 1.0 41. 6 dB b = 26 ± 2 22 ± 2 31 ± 2 33 ± 2 
f = 1.0 31.1 dB b = 26 ± 8 22 ± 6 30 ± 5 31 ± 5 
f = 1.0 28.2 dB b = 27 ± 6 22 ± 6 31 ± 6 32 ± 4 
b = 25 41.6 dB f = .76±.13 .91±.06 .61±.07 .61±.10 
b = 25 31.1 dB f = .81±.08 .93±.03 .66±.09 .65±.00 
b = 25 28.2 dB f = .81±.05 .94±.05 .73±.12 .66±.10 

PERSOON 4 
f = 1.0 41. 6 dB b = 31 ± 2 29 ± 4 33 ± 2 30 ± 5 
f = 1.0 31.1 dB b = 34 ± 3 29 ± 1 '•,34 ± 3 33 ± 1 
f = 1.0 28.2 dB b = 33 ± 1 30 ± 1 32 ± 2 31 ± 1 
b = 25 41.6 dB f = .69±.11 .80±.13 .56±.12 .58±.10 
b = 25 31.1 dB f = .73±.06 .79±.09 .60±.16 .69±.15 
b = 25 28.2 dB f = .75±.00 .83±.09 .64±.14 .75±.12 

PEROON 5 
f = 1.0 41.6 dB b = 30 ± 4 23 ± 2 32 ± 2 29 ± 3 
f = 1.0 31.1 dB b = 29 ± 4 25 ± 6 34 ± 2 27 ± 1 
f = 1.0 28.2 dB b = 26 ± 3 22 ± 4 32 ± 2 27 ± 3 
b = 25 41. 6 dB f = .76±.11 .91±.07 .44±.09 .65±.11 
b = 25 31.1 dB f = .85±.09 .99±.03 .68±.13 .90±.11 
b = 25 28.2 dB f = 1. 0±. 00 1. 0±. 00 .83±.06 .95±.10 

PERSOON 6 
f = 1.0 41. 6 dB b = 33 ± 2 33 ± 3 36 ± 1 38 ± 1 
f = 1.0 31.1 dB b = 33 ± 3 32 ± 3 34 ± 5 35 ± 3 
f = 1.0 28.2 dB b = 30 ± 7 31 ± 5 34 ± 2 31 + 3 
b = 25 41. 6 dB f = .69±.16 .65±.17 .50±.09 .43±.10 
b = 25 31.1 dB f = .61±.10 .61±.05 .60±.00 .64±.13 
b = 25 28.2 dB f = .74±.06 .68±.06 .65±.07 .68±.06 

PERSOON 7 
f = 1.0 41. 6 dB b = 28 ± 4 15 ± 3 27 .± 1 25 ± 3 
f = 1.0 31.1 dB b = 25 ± 1 18 ± 3 28 ± 1 29 ± 2 
f = 1.0 28.2 dB b = 26 ± 1 20 ± 4 27 ± 2 29 ± 3 
b = 25 41. 6 dB f = .88±.05 .94±.03 .68±.05 .83±.03 
b = 25 31.1 dB f = .88±.06 .93±.03 .75±.00 .81±.03 
b = 25 28.2 dB f = .83±.05 .91±.03 .73±.03 .75±.04 
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sign./ruis 
verhouding scene 1 scene 2 scene 3 scene 4 

PERSOON 8 
f = 1.0 41.6 dB b = 29 ± 2 27 ± 3 31 ± 2 34 ± 2 
f = 1.0 31.1 dB b = 28 ± 3 25 ± 3 31 ± 3 32 ± 1 
f = 1.0 28.2 dB b = 25 ± 4 24 ± 3 30 ± 3 30 ± 2 
b = 25 41.6 dB f = .81±.05 .94±.06 .56±.08 .71±.13 
b = 25 31.1 dB f = .78±.05 .89±.02 .59±.05 .70±.07 
b = 25 28.2 dB f = .76±.06 .89±.10 .64±.02 .64±.02 
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Appendix El. Kwaliteitsverschilscores, schaal -10 tot 10 

PERSOON 3 

sign/ruis scene 1 scene 2 

41.6 dB -3.5 ± 1.7 -2.3 ± 0.5 

31.1 dB -0.8 ± 3.8 -3.3 ± 1.0 

28.2 dB -1.0 ± 2.0 -0.5 ± 2.7 

PERSOON 4 was tijdens dit experiment afwezig. 

PERSOON 5 

sign/ruis scene 1 scene 2 

41.6 dB 0.0 ± 0.0 -0.8 ± 0.5 

31.1 dB 0.0 ± 0.0 -0.5 ± 1.0 

28.2 dB 0.0 ± 0.0 -0.5 ± 1.0 

PERSOON 6 

sign/ruis scene 1 scene 2 

41.6 dB -1.8 ± 4.0 -0.5 ± 3.3 

31.1 dB 3.3 ± 4.4 0.3 ± 2.6 

28.2 dB 0.5 ± 3.5 2.8 ± 1.7 

PERSOON 7 

sign/ruis scene 1 scene 2 

41.6 dB -0.5 ± 1.0 -5.5 ± 1.0 

31.1 dB 0.5 ± 1.0 -3.5 ± 1.0 

28.2 dB 0.8 ± 0.5 -4.0 ± 2.0 

PERSOON 8 

sign/ruis scene 1 scene 2 

41.6 dB 1.0 ± 0.8 1.0 ± 0.0 

31.1 dB 0.3 ± 0.5 1.0 ± 0.0 

28.2 dB 0.8 ± 1.0 1.0 ± 1.0 
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scene 3 

4.8 ± 1.5 

0.8 ± 3.9 

-1.5 ± 2.4 

scene 3 

1.8 ± 0.5 

0.8 ± 1.3 

1.0 ± 0.0 

scene 3 

3.0 ± 7.4 

2.5 ± 3.4 

0.5 ± 2.5 

scene 3 

5.5 ± 1.9 

3.5 ± 1.0 

3.0 ± 0.0 

scene 3 

-0.3 ± 0.5 

1.0 ± 0.8 

1.5 ± 1.0 

scene 4 

5.5 ± 0.6 

4.0 ± 0.8 

3.8 ± 1.5 

scene 4 

0.5 ± 1.0 

-0.5 ± 1.0 

-1.3 ± 0.5 

scene 4 

0.3 ± 4.4 

1.8 ± 3.4 

3.5 ± 4.2 

scene 4 

-0.8 ± 2.0 

-1.0 ± 1.6 

-1.5 ± 1.0 

scene 4 

1.3 ± 0.5 

1.0 ± 1.4 

1.5 ± 0.6 



Appendix E2 Kwaliteitsverschilscores, schaal -1 tot 1 

PERSOON 3 

sign/ruis scene 1 scene 2 

41.6 dB -1.00±0.00 -1.00±0.00 

31.1 dB 0.00± 1.15 -1.00±0.00 

28.2 dB -0.50± 1.08 0.00± 1.15 

PERSOON 4 was tijdens dit experiment afwezig. 

PERSOON 5 

sign/ruis scene 1 scene 2 

41.6 dB 0.00±0.00 -0. 7 5 :t 0.50 

31.1 dB 0.00±0.00 -0.50± 1.00 

28.2 dB 0.00±0.00 -0.50 :t 1.00 

PERSOON 6 

sign/ruis scene 1 scene 2 

41.6 dB -0.50± 1.00 -0.50 :t 1.00 

31.1 dB 0.50± 1.00 0.00± 1.15 

28.2 dB 0.00± 1.15 1.00±0.00 

PERSOON 7 

sign/ruis scene 1 scene 2 

41.6 dB -0.50± 1.00 -1.00 :t 0.00 

31.1 dB 0.50:t 1.00 -1.00:t0.0O 

28.2 dB 0.75 ± 0.50 -1.00:t0.OO 

PERSOON 8 

sign/ruis scene 1 scene 2 

41.6 dB 0.75±0.50 1.00:t0.OO 

31.1 dB 0.25 :t0.50 1.00±0.00 

28.2 dB 0.50:t 0.58 1.00±0.00 
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scene 3 

1.00±0.00 

0.00± 1.15 

0.00± 1.15 

scene 3 

1.00:t0.O0 

0.50± 1.00 

1.00±0.00 

scene 3 

0.50± 1.00 

0.50:t 1.00 

1.00±0.00 

scene 3 

1.00:t 0.00 

1.00:t 0.00 

1.00±0.00 

scene 3 

-0.25±0.50 

0.75±0.50 

0.75±0.50 

scene 4 

1.00±0.00 

1.00±0.00 

1.00±0.00 

scene 4 

0.50:t 1.00 

-1.00 ± 0.00 

-1.00±0.00 

scene 4 

0.00:t 1.15 

0.50:t 1.00 

0.50± 1.00 

scene 4 

-0.50± 1.00 

-0.50± 1.00 

-1.00±0.00 

scene 4 

1.00±0.00 

0.50:t 1.00 

1.00±0.00 



Appendix F. 

PERSOON 1 
scene 1 

6.3 6.0± 0.6 

7.5 7.7 ± 0.3 

7.5 7.0± 0 

6.4 6.3±0.3 

5.3 5.7±0.3 

I gem II 6.5 
scene 2 

7.2 7.0± 0.6 

7.5 7.3±0.6 

7.0 7.0± 0.6 

6.8 7.0± 0.6 

6.1 6.0±0 

I gem II 6.9 

scene 3 

8.0 7.7 ± 0.9 

7.2 7.0±0 

7.1 7.0±0 

6.2 6.0±0 

4.9 4.7±0.7 

I gem II 6.5 

scene 4 

7.2 7.3±0.3 

7.1 7.0±0 

6.6 6.7 ± 0.3 

5.8 5.7±0.3 

4.8 5.0± 0 

I gem II 6.3 

Kwaliteitscijfers in de gamma-brightness ruimte 

6.7 ± 0.7 6.3±0.3 

7.3±0.3 8.3±0.9 6.7±0.7 

8.0±0.6 8.0±0.6 7.0±0 7.3 ± 0.3 

6.7 ± 0.3 6.3±0.3 6.7±0.3 6.0±0 

5.0±0 5.0±0 5.0±0 6.0±0 

I 6.7 I 6.8 I 6.4 I 6.4 I 
7.0±0 7.7±0.3 

7.3±0.3 7.3±0.3 8.0±0 

7.3±0.3 7.0±0 6.7±0.3 7.0±0 

6.3±0.3 7.0±0 6.7±0.3 7.0±0.6 

5.7 ± 0.3 6.3±0.3 6.0±0.6 6.3 ± 0.3 

I 6.7 I 7.1 I 6.9 I 6.8 I 

8.3 ± 0.7 8.0±0.6 

7.0±0.6 7.3±0.3 7.3±0.3 

7.0±0 6.7±0.3 7.7 ± 0.3 7.0±0 

6.0±0 6.3 ± 0.3 6.0±0 6.7±0.3 

4.7±0.7 4.7±0.3 5.3±0.3 5.0±0 

I 6.6 I 6.6 I 6.6 I 6.2 I 

7.0± 0.6 7.3±0.3 

7.3±0.3 7.0±0 7.0±0 

6.3± 0.3 6.7 ± 0.3 6.7 ± 0.3 6.7±0.3 

5.7±0.3 6.0±0 5.3±0.3 6.3±0.3 

5.3±0.3 4.3±0.3 5.0±0 4.3±0.3 

I 6.3 I 6.3 I 6.0 I 5.8 I 
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PERSOON 2 
scene 1 

5.1 4.7±0.3 

6.4 7.0±0.6 

7.9 8.3±0.3 

7.2 7.7±0.9 

4.6 4.7±0.3 

gem I 6.5 
scene 2 

5.3 5.3±0.9 

6.2 7.3±0.3 

7.7 7.0±0 

8.9 9.0±0 

7.9 8.3± 0.3 

I gem II 7.4 

scene 3 

6.1 5.3±0.3 

7.6 7.0±0 

8.3 8.3±0.3 

7.9 8.3 ± 0.7 

5.9 6.3±0.3 

I gem II 7.0 

scene 4 

8.1 8.7±0.3 

8.0 8.0± 1.0 

7.7 8.3±0.3 

6.9 7.0± 0.6 

5.9 6.7±0.7 

I gem II 7.7 

6.0± 0.6 

5.7 ± 0.7 

7.7±0.7 

7.7±0.3 

5.0±0.6 

I 6.4 

4.7±0.3 

6.3±0.3 

8.3±0.9 

8.7±0.3 

7.7±0.3 

I 7.1 

5.7 ± 1.7 

7.3±0.3 

9.0±0 

8.0±0.6 

6.7 ± 1.3 

I 7.3 

7.7 ± 1.3 

7.3±0.7 

7.0±0 

7.7±0.3 

6.3 ± 0.7 

I 7.2 

4.7±0.7 

6.3± 1.2 6.7±0.9 

7.7±0.3 8.7±0.7 7.0±0.6 

7.7±0.3 6.0±0.6 7.0± 1 

4.7±0.3 4.7±0.3 3.7±0.3 

I 6.2 I 6.5 I 5.9 I 
6.0±0 

7.3±0.7 4.0±0 

7.7±0.7 7.3±0.3 8.0±0.6 

9.0±0 8.7±0.3 9.0±0 

7.7±0.3 8.0±0.6 8.0±0 

I 7.5 I 7.0 I 8.3 I 
7.3±0.3 

7.3±0.7 8.7±0.7 

8.7±0.3 6.7±0.3 9.0±0.6 

8.7±0.3 7.3±0.3 7.3±0.3 

4.7±0.7 5.7± 1.2 6.3±0.7 

I 7.3 I 7.1 I 7.5 I 

8.0±0.6 

8.7±0.3 8.0± 1.0 

8.0±0.6 7.3 ± 0.7 8.0±0 

7.0±0 5.7±0.7 7.0± 1.0 

6.0±0.6 5.3± 1.2 5.3±0.3 

I 7.5 I 6.6 I 6.8 I 
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PERSOON 3 
scene 1 

2.2 2.3± 0.3 

5.6 5.3±0.3 

6.8 7.7±0.9 

6.1 7.0±0 

4.1 4.3±0.3 

I gem ~ 5.3 

scene 2 

2.1 1.0± 0.6 

4.2 3.3±0.7 

6.5 6.7±0.3 

8.3 8.0±0 

8.6 9.0±0.6 

I gem II 5.6 

scene 3 

5.3 6.3±0.9 

5.2 6.0± 1 

7.8 7.7 ± 1.2 

7.1 6.7±0.7 

5.2 5.7 ± 1.3 

I gem II 6.5 

scene 4 

1.9 2.0±0.6 

5.9 6.7 ± 0.3 

7.6 8.3 ± 0.9 

6.7 7.0±0.6 

4.2 3.7±0.9 

I gem II 5.5 

2.7 ± 1.2 

5.7 ± 0.3 

6.3± 1.5 

6.7±0.9 

3.0± 1.5 

I 4.9 

3.0±0.6 

4.0± 1.0 

6.3±0.3 

9.0±0.6 

9.0±0 

I 6.3 

3.3± 1.3 

2.3±0.3 

8.3±0.7 

8.0±0.6 

6.0±0.6 

I 5.6 

1.0±0.6 

6.3± 0.7 

8.7±0.3 

7.0± 1.5 

4.3±0.9 

I 5.5 

1.7 ± 1.2 

7.3±0.3 4.0± 1.2 

6.3± 1.2 7.0±0 6.7 ± 0.7 

5.7±0.3 7.0±0 4.3±0.7 

4.7± 1.2 4.3±0.7 4.0± 1.0 

I 5.1 I 5.6 I 5.0 I 
2.3±0.3 .. 

6.0± 1.5 3.3±0.9 

6.3 ± 1.3 6.7±0.9 6.7±0.3 

8.7±0.3 8.3±0.3 7.3±0.3 

8.30±0 8.7±0.3 8.3± 1.2 

I 6.2 I 5.4 I 7.4 I 
6.3±0.3 

6.0±0.6 6.3±0.9 

8.3±0.3 6.3±0.3 8.3±0.3 

8.7±0.3 4.3±0.3 8.0±0 

4.0± 1 5.0± 1 5.3±0.9 

I 6.7 I 5.5 I 7.2 I 

2.7±0.3 

6.3± 1.2 4.3± 1.2 

5.7 ± 1.3 7.7±0.3 7.7±0.3 

6.7±0.9 6.0±0 6.7±0.9 

3.0± 1.5 5.0±0.6 5.0±2.0 

I 4.9 I 5.8 I 6.5 I 
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PERSOON 4 
scene 1 

5.5 5.7±0.9 

4.8 5.7±0.9 

5.0 4.3 ± 1.2 

4.7 5.7±0.7 

3.7 5.7±0.3 

gem I 5.4 

scene 2 

4.4 5.0± 1.2 

5.6 5.7±0.7 

5.9 6.3±0.7 

7.3 6.7±0.3 

6.8 8.0± 1.5 

I gem II 6.3 
scene 3 

5.5 5.0± 0.6 

6.2 6.7 ± 1.2 

6.7 6.7±0.7 

7.4 9.3±0.3 

4.6 8.0±0 

I gem II 7.1 

scene 4 

3.3 3.0±0.6 

4.0 4.0± 1.0 

3.6 3.3±0.7 

3.7 2.0±0.6 

2.9 4.0± 1.2 

I gem I 3.3 

5.0± 1.2 

4.0±0.6 

6.7±0.9 

5.0±2.1 

3.0± 1.5 

I 4.7 

3.0± 1.7 

5.7±0.9 

5.0±0.6 

9.7±0.3 

4.7± 1.4 

I 5.6 

4.7 ± 1.3 

6.7±0.6 

6.0± 1.2 

3.3 ± 1.7 

2.7±0.3 

I 4.7 

3.3±0.3 

3.7± 1.2 

3.7±0.9 

4.0± 1.5 

5.3±0.9 

I 4.0 

5.7±0.7 

5.0± 1.0 4.3± 1.2 

6.0±0.6 4.7± 1.5 3.3± 1.2 

3.3±0.9 5.7±2.2 4.0±0.6 

3.0±0.6 3.0± 1.5 4.0±0.6 

I 4.6 I 4.4 I 3.8 I 
5.3±0.9 

5.3± 1.2 5.7±0.9 

5.0± 1.5 6.7± 1.2 6.3± 1.2 

7.0± 0.6 6.3± 1.2 6.7±0.7 

7.0± 1.2 6.3± 1.2 8.0±0.6 

I 5.9 I 6.3 I 7.0 I 

6.7±0.3 

7.0± 0.6 4.3 ± 1.5 

6.3±0.9 7.7 ± 0.3 7.0± 1.2 

8.0± 0.6 9.3±0.7 7.3±1.5 

2.7±0.3 5.0± 0.6 4.7±0.3 

I 6.1 I 6.6 I 6.3 I 

3.7 ± 0.3 

5.0±0.6 3.3±0.9 

3.7±0.9 5.3±0.3 2.0±0.6 

3.0± 1.2 5.7±0.7 3.7±0.3 

1.3± 1.3 1.0±0.6 2.7± 1.5 

I 3.3 I 3.8 I 2.8 I 
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.. 

PERSOON 5 
scene 1 

3.1 2.7 ± 0.3 

4.8 4.7±0.7 

5.6 5.7±0.3 

7.2 7.7:t0.3 

6.6 6.7±0.3 

I 5.5 
scene 2 

4.8 4.0± 1.0 

5.5 6.3±0.3 

7.0 7.0± 0.6 

8.0 7.3:t0.7 

8.1 8.7±0.3 

I gem II 6.7 

scene 3 

5.5 4.3±0.3 

6.2 5.7±0.9 

7.0 7.7±0.3 

7.5 8.3±0.3 

6.8 7.3±0.3 

I gem II 6.7 

scene 4 

3.1 3.3 ± 0.3 

3.4 5.0± 1.2 

5.9 5.3 :t 1.3 

5.4 6.3 :t 0.7 

5.9 5.3 :t 0.9 

I gem II 5.0 

3.7±0.3 

5.7±0.3 

6.0:t 0 

7.3±0.7 

6.0± 1.0 

I 5.7 

4.3±0.3 

5.3±0.7 

5.7±0.3 

8.3±0.3 

8.0±0.6 

I 6.3 

6.0± 1.0 

7.0:t 0 

6.0:t 0.6 

7.3±0.7 

6.3±0.9 

I 6.5 

3.0±0.6 

3.7±0.3 

6.3 ± 1.2 

4.3±0.3 

6.7±0.3 

I 4.8 

3.0±0.6 

4.3±0.3 4.3 ± 1.3 

5.3:t0.7 5.7:t0.9 5.3 :t 0.9 

7.0:t 1.2 6.7±0.3 7.3±0.3 

7.0±0 6.7±0.9 6.7±0.7 

I 5.3 I 5.9 I 6.4 I 
6.0±0.6 

5.7±0.3 4.7 :t 0.9 

7.3±0.3 7.0:t 0.6 8.0±0.6 

8.3:t0.7 8.3±0.3 7.7±0.9 

8.0±0 8.0± 0 8.0±0.6 

I 7.1 I 7.0 I 7.9 I 

6.3±0.9 

6.0 :t 1.0 6.0± 1.0 

7.7 :t 0.9 7.0:t 1.0 6.7±0.3 

7.3±0.3 8.0:t 0 6.7± 1.3 

6.0±0.6 7.0±0.6 7.3±0.9 

I 6.7 I 7.0 I 6.9 I 

3.0:t 0.6 

2.3:t0.3 2.7 :t 0.3 

6.3:t0.9 5.7±0.3 5.7±0.9 

5.3± 1.5 6.7±0.3 4.3±0.3 

6.3:t0.9 6.0±0.6 5.3:t0.7 

I 4.6 I 5.3 I 5.1 I 
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PERSOON 6 
scene 1 

5.8 5.3±0.7 

6.0 6.7±0.7 

5.0 4.3± 0.3 

4.1 4.3±0.7 

2.8 2.7 ± 0.3 

gem I 4.7 

scene 2 

6.2 6.7±0.3 

6.8 7.0± 0.6 

5.9 5.3±0.9 

5.1 5.3±0.3 

4.1 3.7±0.3 

I gem II 5.6 

scene 3 

6.8 6.3±0.3 

7.2 7.7±0.3 

6.3 6.7±0.3 

5.0 4.7±0.7 

4.4 4.0±0 

I gem II 5.9 

scene 4 

6.0 6.7±0.7 

5.4 5.7 ± 0.3 

5.1 5.0± 0.6 

4.9 4.7±0.3 

3.9 3.3±0.3 

I gem II 5.1 

5.7 ± 0.3 

5.0± 0.6 

4.7 ± 0.7 

4.0±0 

2.7 ± 0.7 

I 4.4 

5.7±0.7 

7.0±0 

6.0±0 

5.0±0 

4.0±0 

I 5.5 

6.7±0.3 

6.7±0.3 

6.0± 0.6 

4.7±0.3 

4.7±0.3 

I 5.8 

6.0± 1.2 

5.3±0.7 

5.3 ± 0.9 

4.7 ± 0.3 

3.7±0.3 

I 4.5 

6.3± 0.3 

6.3± 0.3 6.0±0.6 

4.7±0.7 5.7 ± 0.3 5.7±0.3 

3.7±0.3 4.3± 0.3 4.3±0.3 

2.7±0.9 3.0±0 3.0±0 

I 4.7 I 4.8 I 4.3 I 
6.3±0.3 

6.3±0.3 7.0±0 

6.3±0.3 5.7±0.3 6.0±0.6 

5.0±0.6 5.7±0.7 4.3±0.3 

3.7±0.3 4.7±0.7 4.3±0.3 

I 5.5 I 5.8 I 4.9 I 
7.3 ± 1.2 

7.0± 0.6 7.3±0.7 

6.3±0.9 6.0±0.6 6.7±0.9 

5.7±0.3 4.7±0.7 5.3±0.3 

3.3±0.7 5.3±0.7 4.7±0.3 

I 5.9 I 5.8 I 5.6 I 

5.3±0.7 

4.7±0.9 5.7±0.3 

5.7±0.3 4.7±0.3 4.7±0.3 

4.3±0.7 5.3±0.9 5.3 ± 0.3 

4.0±0 4.0±0.6 4.3±0.3 

I 4.8 I 4.9 I 4.8 I 
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Appendix G. Kwaliteitscijfers in de gamma-brightness ruimte, grafisch 

PERSOON 2 

scene 1 

scene 3 

PERSOON 3 
scene 1 

-· ■ 8.0-8.9 

■ 7.0-7.9 

Ii 6.0-6.9 
Q 5.0-5.9 
0 4.0-4.9 

0 3.0-3.9 

■ 9.0-9.9 
■ 8.0 · 8.9 
0 7.0 · 7.9 

Q 6.0-6.9 
0 5.0-5.9 

0 4.0-4.9 

■ 7.0-7.9 

■ 6.0-6.9 
0 5.0- 5.9 
Q 4.0-4.9 

0 3.0 • 3.9 
0 <2.9 

scene 2 

scene 4 

scene 2 
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■ 9.0-9.9 
■ 8.0-8.9 
■ 7.0-7.9 

Q B.0-6.9 
0 5.0-5.9 
0 4.0-4.9 

■ B.0-8.9 
■ 7.0- 7.9 

El 6.o- 6.9 
0 5.0-5.9 

■ 9.0-9.9 

■ 8.0 • 8.9 
EB 1.0- 1.9 

Q 6.0-6.9 
0 4.0-4.9 

0 <3.9 



scene 3 

PERSOON 4 

scene 1 

scene 3 

■ 6.0 · 6.9 
■ 5.0·5.9 
■ 4.0-4.9 
0 3.0-3.9 

■ 8.0-8.9 
■ 7.0· 7.9 

EJ 6.0 · 6.9 
0 5.0-5.9 

0 4.0-4.9 
0 <3.9 

■ 9.0-9.9 
■ 8.0-8.9 
El 1.0 - 1.9 

0 6.0-6.9 
0 5.0-5.9 
0 <4.9 

scene 4 

scene 2 

scene 4 
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■ 8.0 · 8.9 
■ 7.0-7.9 

■ 6.0-6.9 
0 5.0· 5.9 

D 4.o-4.9 
0 <3.9 

■ 9.0-9.9 
■ 8.0-8.9 
Ill 1.0 - 1.9 

[J 6.0-6.9 

0 5.0• 5.9 
0 <4.9 

■ 5.0· 5.9 

■ 4.0-4.9 
Im 3.0-3.9 
0 2.0 • 2.9 
0 1.0-1.9 



PERSOON 5 

scene 1 

scene 3 

■mi■ 
■ ■■ 
■ ■ 

■ 

PERSOON 6 

scene 1 

■ 7.0-7.9 

■ 6.0 • 6.9 
II 5.o - 5.9 
0 4.0-4.9 

0 3.0 · 3.9 
0 2.0-2.9 

■ 8.0 -8.9 
■ 7.0 · 7.9 
0 6.0 -6.9 
0 5.0 · 5.9 
D 4.o - 4.9 

■ 6.0-6.9 
■ 5.0-5.9 
0 4.0-4.9 

0 3.0 · 3.9 
D 2.0 - 2.9 
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scene 2 

■■l=I 
~.!■■■ 
■ 

scene 4 

scene 2 

■ 8.0 • 8.9 
■ 7.0-7.9 

■ 6.0-6.9 
[J 5.0-5.9 

0 4.0-4.9 

■ 6.0-6.9 
■ 5.0-5.9 
~ 4.0-4.9 

0 3.0-3.9 
0 2.0-2.9 

■ 7.0- 7.9 

■ 6.0-6.9 
I:) 5.0- 5.9 

0 4.0-4.9 

0 3.0-3.9 



scene 3 

■■ii■■ 
■■■··.,■ 

■ 7.0 • 7.9 

■ 6.0 -6.9 
fa 5.0 • 5.9 
0 4.0-4.9 
0 3.0-3.9 

scene 4 
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■ 6.0 • 6.9 
■ 5.0-5.9 
11 4.o. 4.9 

0 3.0-3.9 



Appendix H. Iso-gamma en iso-brightness lijnen 
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