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Samenvatting 

In een eerste experiment is de kleurrijkheid van natuurlijke beelden beoordeeld aan de hand 
van een paarsgewijze verschilschaling. Met behulp van deze resultaten is op twee 
verschillende manieren een schaling van het attribuut kleurrijkheid geconstrueerd. Hoewel de 
beide constructiemethoden heel verschillende uitgangspunten hebben, is er een duidelijke 
samenhang tussen de resultaten (correlatie van 0,97). 
Vervolgens is naar de samenhang tussen de geconstrueerde schalingen van kleurrijkheid en 
co lorimetrische maten gekeken. De gemiddelde afstand van deCIELUV-puntenwolk was geen 
goede maat voor de kleurrijkheid (gemiddeld een correlatie van 0,50). Het correlaat van 
chroma en het correlaat van saturatie daarentegen bleken wel een maat voor de kleurrijkheid 
te zijn met gemiddeld 0,71 resp. 0,86 als correlatie. 

In een tweede experiment is de kleurrijkheid van de beelden opnieuw beoordeeld aan de hand 
van een paarsgewijze verschilschaling, maar nu waren de beelden gescrambeld. Er zijn weer 
twee schalingen geconstrueerd van het attribuut kleurrijkheid en ook is weer de samenhang 
tussen de geconstrueerde schatingen van kleurrijkheid en colorimetrische maten bekeken. 
Ook nu bleek weer een duidelijke samenhang tussen de verschillende schatingen die 
geconstrueerd waren (correlatie van 0,95). Voorts bleek opnieuw dat de gemiddelde afstand 
in de CIELUV -puntenwolk geen goede maat was voor de kleurrijkheid (gemiddeld een 
correlatie van 0,66). Het correlaat van chroma en het correlaat van saturatie daarentegen 
bleken wel een maat voor de kleurrijkheid te zijn met gemiddeld een correlatie van 0,70 resp. 
0,81. 

Door beide experimenten samen te beschouwen is de invloed van de beeldinhoud nagegaan. 
Er is gekeken of kleurrijkheid een absoluut of een relatief attribuut is. Voorzover kleurrijkheid 
een absoluut attribuut is, dat wil zeggen onafhankelijk van de beeldinhoud, is gekeken welke 
correlaten in de CIELUV-kleurenruimte het best de kleurrijkheidsoordelen beschrijven. 
Er bleek een duidelijke samenhang tussen de resultaten van beide experimenten (gemiddeld 
een correlatie van 0,86), waaruit blijkt dat kleurrijkheid vooral een absoluut attribuut is. 

Voorzover kleurrijkheid een relatief attribuut is, dat wil zeggen afhankelijk van de 
beeldinhoud, is gekeken of de beelden worden vergeleken met een geheugen-prototype. 
Hiervoor is een derde experiment uitgevoerd waarin de natuurlijkheid van beelden is 
beoordeeld van aangepaste beelden. De aanpassing van de beelden bestond uit een schaling 
in negen stappen van 20% van de calorimetrische waarden die in de eerste experimenten de 
kleurrijkheidsoordelen het best beschreven, te weten de correlaten van chroma en saturatie. 
Hoewel de meeste originelen niet als meest natuurlijk werden beoordeeld, was er geen 
verband tussen de meest natuurlijke beelden en de geconstrueerde schatingen (maximale 
correlatie van 0,29). 
De hypothese van een geheugen-prototype is hierdoor niet aannemelijk. 



Terminologie 

Om enigszins wegwijs te raken in de terminologie volgt hier een verklarende woordenlijst. 
De vetgedrukte woorden zijn zelf ook weer terug te vinden in de lijst. 

Attribuut 

Beeld 

Chroma 

Chromaticiteit 

Chromaticiteits
coördinaten 

Chromaticiteits
diagram 

CIE 

CIELUV 

Eq ui -energie
stimulus 

Geheugenprototype 

Helderheid 

Intervalschaal 

Een subjectieve eigenschap van een beeld. Hierbij kan gedacht worden 
aan contrast, helderheid, kleurrijkheid, scherpte, etc. 

Eén versie van een scene. 

De kleurrijkheid van een homogeen oppervlak, beoordeeld ten opzichte 
van een gelijk verlicht wit oppervlak. De afstand tot de L* -as in de 
CIELUV-kleurenruimte, c*, correleert sterk met chroma. 

De positie van een kleurstimulus in een chromaticiteitsdiagram. 

De tri-stimuluswaarden x, y en z die verkregen kunnen worden door 
X, Y en Z te normaliseren. 

Door een set tri-stimuluswaarden te normaliseren blijven er nog maar 
twee onafhankelijke waarden over. Deze twee waarden kunnen tegen 
elkaar uitgezet worden in een chromaticiteitsdiagram. 

Commission Internationale de l'Éclairage, het verantwoordelijke orgaan 
voor internationale aanbevelingen in de colorimetrie. 

Drie-dimensionale kleurenruimte waarin elke kleur geplaatst kan 
worden. De cartesische assen dragen de grootheden L*, u* en v*. Het 
belangrijkste kenmerk van deze kleurenruimte is dat het een perceptief 
uniforme ruimte is. 

Stimulus bestaande uit gelijke hoeveelheden vermogen per klein 
golflengte-interval met constante breedte over het hele spectrum. 
De equi-energie-stimulus heeft als symbool S6 . 

Veronderstelde versie van een scene die in het geheugen ligt 
opgeslagen. 

Attribuut voor de mate waarin een oppervlak licht lijkt uit te stralen 

Schaal waarop wel afstanden gemeten kunnen worden, maar waarvan 
het nulpunt arbitrair is. 



Kleuraanpassings
functie 

Kleurrijkheid 

Monochromatische 
stimulus 

Natuurlijkheid 

Lichtheid 

Lichtsterkte 

Lichtstroom 

Luminantie 

Ordinale schaal 

Saturatie 

Scene 

Spectrale locus 

De tristimuluswaarden van monochromatische stimuli met gelijke 
vermogens per klein golflengte-interval met constante breedte over het 
hele spectrum. 

Hier: de aanwezigheid en levendigheid van kleuren in een beeld. 

Een stimulus bestaande uit een zo kleine range van golflengten dat hij 
benaderd kan worden door een enkele golflengte. 

Hier: mate waarin de kleuren in een beeld realistisch gereproduceerd 
worden. 

De helderheid van een homogeen oppervlak, beoordeeld ten opzichte 
van een gelijk verlicht wit oppervlak. L•, een van de drie CIELUV-

• assen, correleert zeer sterk met lichtheid. L is minimaal nul (zwart) en 
maximaallOO (wit). 

Lichtstroom per eenheid van ruimtehoek in een bepaalde richting 
uitgestraald. Het symbool voor lichtsterkte is I en de eenheid is candela 
(cd). Lichtsterkte wordt ook wellichtintensiteit genoemd. 

Totale hoeveelheid licht die een lichtbron per seconde uitstraalt. Het 

symbool voor lichtstroom is <I> en de eenheid is lumen (lm). 

Lichtsterkte per vierkante meter schijnbaar oppervlak van een lichtbron 
of een verlicht oppervlak. Het symbool voor luminantie is L en de 
eenheid is cdlm2

. 

Schaal waarop een rangorde wordt weergegeven, maar waarop geen 
afstanden kunnen worden bepaald. 

De kleurrijkheid van een oppervlak, beoordeeld ten opzichte van de . . 
helderheid van het oppervlak. De CIELUV parameterS correleert sterk 
met saturatie. 

Een patroon dat getoond wordt, bijv. een portret, een landschap, een 
kunstwerk, etc. 

Curve in het chromaticiteitsdiagram met de punten die 
monochromatische stimuli van het hele spectrum weergeven 



Stimulus Een of meer beelden die gelijktijdig aan een proefpersoon worden 
voorgelegd om een oordeel te verkrijgen. 

Tint Attribuut voor de mate waarin een kleur lijkt op rood, geel, groen of 
blauw. 

Trichromatische Een kleurstimulus maken die er hetzelfde uitziet als een gegeven 
aanpassmg stimulus, met behulp van menging van drie componenten. 

Tristimuluswaarden hoeveelheden van de drie aanpassingsstimuli die bij trichromatische 
aanpassing nodig zijn om een bepaalde stimulus te maken. 

(perceptief) Uniforme Ruimte waarin gelijke afstanden gelijke (perceptieve) verschillen 
ruimte voorstellen. 

Versie Als een scene bewerkt wordt (d.w.z. enkele parameters worden 
aangepast) dan krijg je verschillende versies van de scene. 
Overigens is het origineel ook als een versie te beschouwen. 



1 Inleiding 

1.1 Vraagstelling 

In de beeldverwerking is bekend dat de kwaliteit van beelden optimaal is voor beelden die 
als kleurrijker worden beoordeeld dan beelden die als meest natuurlijk worden beoordeeld. 
Om de kwaliteit van beelden te optimaliseren is het dus nodig te weten wat kleurrijkheid is. 
Bekend is dat de kleurrijkheid van doen heeft met de diepte van de afzonderlijke kleuren. De 
diepte van een afzonderlijke kleur kan worden beschreven met de begrippen saturatie en 
chroma, of met hun correlaten s* uv en C* uv in de CIELUV kleurenruimte. 
Als er ook voor het beeld als geheel een koppeling met deze CIELUV parameters kan worden 
aangetoond, dan kunnen deze parameters als een schatting van de kleurrijkheid van een beeld 
worden gebruikt. Dit zou bovendien betekenen dat herkenning van de scene-inhoud geen rol 
speelt voor de kleurrijkheid van dat beeld. Kleurrijkheid kan dan als een "absoluut" attribuut 
worden beschouwd, dat wil zeggen als een attribuut dat grotendeels onafhankelijk is van de 
scene-inhoud. 
Als echter bij de beoordeling van de kleurrijkheid de scene-inhoud een rol speelt, dan kan 
kleurrijkheid als een "relatief" attribuut worden beschouwd. Een mogelijke manier waarop de 
scene-inhoud een rol kan spelen, is door vergelijking van de scene met een "geheugen
prototype" zoals dat van soortgelijke scenes bestaat. De kleurrijkheid van het beeld kan dan 
worden geschat aan de hand van een vergelijking van de kleureigenschappen van het beeld 
met de kleureigenschappen van het "geheugen-prototype". 

In dit onderzoek willen we de volgende vragen proberen te beantwoorden: 
1. In hoeverre is kleurrijkheid een absoluut of een relatief attribuut? 
2. Als het een absoluut attribuut betreft: welke correlaten in CIELUV beschrijven de 

kleurrijkheidsoordelen het best? 
Als het een relatief attribuut betreft: wat is het prototype aan de hand waarvan het beeld 
beoordeeld wordt en wat is de invloed van het prototype op kleurrijkheid? 



1.2 Aanpak 

Om na te gaan wat kleurrijkheid is, wordt een aantal proefpersonen gevraagd naar de 
kleurrijkheid van natuurlijke beelden. De beoordeling gebeurt met een referentiebeeld, de 
zogeheten paarsgewijze verschilschaling. Er is niet voor een directe schaling gekozen omdat 
bekend is dat de resultaten van een directe schaling kunnen worden beïnvloed door 
karakteristieken van de stimulusset Dit noemt men ook wel context-effecten. 
Een directe schaling levert ten gevolge van context-effecten strict genomen niet veel meer op 
dan een monotoon verband tussen wat in het experiment gemeten wordt en wat je in het 
experiment had willen meten. 
Grofweg valt aan te nemen dat naarmate de taak van proefpersonen moeilijker is, de invloed 
van dit soort effecten groter wordt. Bij dit experiment wordt er daarom voor gekozen de 
proefpersonen een makkelijke taak te geven ten koste van een ingewikkeldere analyse van de 
verkregen data. 
Met behulp van de twee mathematische methoden DIFSCAL en MULTISCALE zal van de 
beoordeelde kleurrijkheidsverschillen een schaal voor de kleurrijkheid geconstrueerd worden. 
Om na te gaan wat de invloed van de beeldinhoud is, wordt het experiment herhaald onder 
dezelfde condities, maar nu met gescrambelde beelden. Van deze beelden zijn de 
kleurstatistieken hetzelfde als van de originelen, maar de beeldinhoud is onherkenbaar 
gemaakt. 
Vergelijking van de resultaten van beide experimenten geeft een indicatie van de rol van de 
beeldinhoud in de beoordeling van de kleurrijkheid. 
Om de hypothese van het geheugenprototype te testen, wordt een derde experiment gedaan, 
waarbij de natuurlijkheid van de beelden beoordeeld wordt. Dit is wel een directe schaling, 
omdat we hier slechts geïnteresseerd zijn in het meest natuurlijke beeld, het prototype. Dat 
een directe schaling hooguit een monotoon verband oplevert met het attribuurt dat je meten 
wilt, is niet van belang wanneer je slechts in de ligging van de optima geïnteresseerd bent. 
Vergelijking van het prototype met de geconstrueerde schalingen van de eerste experimenten 
moet aangeven in hoeverre een geheugenprototype een rol speelt bij de beoordeling van 
kleurrijkheid. 
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2 Theorie 

In paragraaf 1 worden de kleurenruimten waarmee gewerkt wordt uitgelegd. De gebruikte maten 
worden hier gedefinieerd en er wordt uitgelegd hoe de kleurenruimten tot stand zijn gekomen. 
In paragraaf 2 en 3 worden de basisprincipes van de mathematische methoden om een schaling te 
construeren (MULTISCALE en DIFSCAL) uitgelegd. Met behulp van deze methoden kan uit de 
resultaten van een paarsgewijze verschilmeting een intervalschaal geconstrueerd worden. 

2.1 Colorimetrie 

2.1.1 De tristimuluswaarden R. G en B 

Kleurenperceptie is een functie van drie variabelen. Er zijn namelijk drie soorten van de zogeheten 
kegeltjes in het oog die het mogelijk maken kleuren te zien. Deze kegeltjes hebben elk een 
gevoeligheid in een ander gedeelte van het spectrum, ruwweg overeenkomend met de kleuren rood, 
groen en blauw. In figuur 2.1 is dit weergegeven. De gestippeld lijn geeft de gemiddelde spectrale 
gevoeligheid van alle kegeltjes tezamen in het oog weer. p correspondeert met de blauwe kegeltjes, 
y met de groene kegeltjes en p met de rode kegeltjes. 

figuur 2.1 

100 

> .... 
> .... 

·;;; 
c:: 
Ql 

"' 50 Ql 
> .... 
ro 
Ql 
a: 

0 
400 500 600 700 

Wavelength, nm 

Spectrale gevoeligheid vah de afzonderlijke kegeltjes en (gestippeld) van alle 
kegeltjes in het oog. 
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Omdat de curves in figuur 2.1 niet met grote precisie bekend zijn, heeft de CIE (Commission 
Internationale de l'Éclairage) voor de internationale standaard een andere basis gekozen die 
bekend staat onder de naam trichromatische aanpassing. Er is voor elk van de drie 
kleurgebieden een golflengte gekozen: 

Rood (R) 
Groen (G) 
Blauw (B) 

700 nm 
546.1 nm 
435.8 nm 

(la) 
(lb) 
(lc) 

Voor de groene en de blauwe stimulus is gekozen om praktische redenen: dit zijn opvallende 
lijnen in het spectrum van kwik. De rode stimulus is gekozen op een positie waar de tint 
nauwelijks verandert met de golflengte. Hierdoor zijn de effecten van afwijkingen in 
calibraties minimaal. 
Vervolgens is bepaald wat de benodigde luminantie is van elk van deze drie stimuli om de 
equi-energie stimulus SE zo te benarderen dat er geen perceptief verschil meer is. De equi
energie stimulus is wit licht met een luminantie van 5.6508 cd/m2 dat over het hele spectrum 
bestaat uit gelijke hoeveelheden vermogen per golflengte intervalletje. 
De benodigde luminantie per kleur is: 

Rood 
Groen 
Blauw 
Wit 

1.0000 cd/m2 

4.5907 cd/m2 

0.0601 cd/m2+ 
5.6508 cd/m2 

(2a) 
(2b) 
(2c) 
(2d) 

Omdat wit licht echter niet zichtbaar groen, rood of blauw is, is besloten om nieuw eenheden 
in te voeren, zodat deze waarden beter overeenstemmen. De equi-energie stimulus bestaat dan 
uit: 

Rood 
Groen 
Blauw 

1.0000 cd/m2 

1.0000 nieuwe groene eenheden 
1.0000 nieuwe blauwe eenheden 

De luminantie van een kleur die aangepast is op R, G en B wordt dan gegeven door: 

L = l.OOOOR + 4.5907G + 0.0601B 

(3a) 
(3b) 
(3c) 

(4) 

Voor het hele spectrum is bepaald hoeveel van de nieuwe eenheden van elke component 
nodig zijn opdat er geen perceptief verschil meer is met monochromatisch licht van een 
bepaalde golflengte. In figuur 2.2 zijn deze zogeheten kleuraanpassingsfuncties weergegeven. 
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figuur 2.2 De kleuraanpassingsfuncties r, g en b. 
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2.1.2 De tri-stimuluswaarden x, y en z 

Om te voorkomen dat de kleuraanpassingsfuncties negatieve waarden bevatten heeft de CIE 
besloten om een transformatie uit te voeren van R, G, B naar X, Y, Z: 

X= 0.49R 
Y=0.17697R 
Z = O.OOR 

+ 0.31G 
+ 0.81240G 
+ 0.01G 

+ 0.20B 
+ 0.01063B 
+ 0.99B 

(5a) 
(5b) 
(5c) 

De coëfficiënten zijn zo gekozen dat X, Y en Z niet meer negatief kunnen worden. Dit is om 
praktische redenen gedaanJichtbronnen kunnen immers geen negatief licht produceren. Met 
behulp van de nieuwe coördinaten konden nu in principe alle kleuren gemaakt worden. Omdat 
je hiervoor wel lichtbronnen nodig hebt die precies de "kleur" X, Y en Z hebben, is de 
transformatie van RGB naar XYZ vooral theoretisch handig. 
X, Y en Z worden ook wel de tristimuli-waarden genoemd.De bijbehorende 
kleuraanpassingsfuncties zijn nu ook positief voor elke kleur. In figuur 2.3 is dit te zien. 

2.0 

7(À) 

0.5 

600 700 
Wavelength, nm 

figuur 2.3 De CIE kleuraanpassingsfuncties x, y en z. De doorgetrokken lijnen geven de 
versie uit 1931 aan, de gestippelde lijnen een kleine wijziging daarop uit 1964. 

Daarna zijn X, Y en Z genormaliseerd: 

x = X/(X + Y + Z) 
y = Y /(X + Y + Z) 
z = Z/(X + Y + Z) 

(6a) 
(6b) 
(6c) 
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Deze normalisering heeft als voordeel dat absolute waarden geen rol spelen; de kleur wordt 
nu door slechts twee parameters (x,y) vastgelegd. 

De nieuwe coördinaten worden ook wel de chromaticiteitscoördinaten genoemd. Uit hun 
definitie volgt meteen dat geldt: 

x+y+z=l (7) 

Met de twee variabelen die overblijven kunnen we het zogenaamde (x,y)
chromaticiteitsdiagram tekenen. In figuur 2.4 is dit gedaan. 

0.6 0.8 J( 1.0 

figuur 2.4 Het (x,y)-chromaticiteitsdiagram 

Het diagram is te beschouwen als een soort kleurenkaart waarop de chromaticiteit van elke 
kleur aangegeven kan worden. De equi-energiestimulus S6 heeft coördinaten C/3, 

1
/ 3, 

1
/ 3). 

De kromme in figuur 2.4 waarop de golflengten in nanometers zijn aangegeven, wordt de 
spectrale locus genoemd. De spectrale locus geeft de punten van monochromatische stimuli 
van het hele spectrum aan. Voor een tabel van de precieze coördinaten van de curve zij 
verwezen naar Hunt [1]. Als twee uiteinden van het spectrum met elkaar verbonden zijn, dan 
zijn alle kleuren op de verbindingslijn mengsels van die twee kleuren. Zo is de lijn die de 
punten R en B met elkaar verbindt bekend als de paarse grens. Nemen we daar nog een derde 
kleur bij, dan is het dus mogelijk om alle kleuren binnen de driehoek die die drie kleuren 
vormen te realiseren. Zo is het met TV- en monitorschermen mogelijk om alle kleuren binnen 
de driehoek RGB te maken met de dri~ gebruikte golflengten. 
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2.1.3 De CIELUV kleurenruimte 

Het chromaticiteitsdiagram heeft echter ook een groot bezwaar: de verdeling van de kleuren 
is niet uniform. In figuur 2.5a is weergegeven hoe even grote kleurverschillen niet even grote 
afstanden representeren in het diagram. Op basis van experimentele resultaten is een 
transformatie ontwikkeld die de ruimte beter uniform maakt: 

u' = 4x/(-2x + 12y + 3) 
v' = 9y/(-2x + 12y + 3) 

(8a) 
(8b) 

In figuur 2.5b is weergegeven hoe de ruimte nu veel beter een perceptief uniforme ruimte 
benadert. 

figuur 2.5 

o~~~~--~--~--~--~__J 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0. 7 
x 

a 

(a) De perceptief niet-uniforme ruimte (x,y) 
(b) De perceptief uniforme ruimte (u' ,v') 

u' 

b 

De streepjes in de figuur stellen steeds even grote subjectieve kleurverschillen 
voor. 

De lichtheid L* van een kleur is gedefinieerd als: 

L* = 116 (YIYY13 
- 16 

L* = 903.3 (Y/Yn) 
voor Y IY n > 0.008856 
voor Y IY n :::; 0.008856 

Y" is de tri-stimuluswaarde Y van een referentie-wit n. 

(9a) 
(9b) 

De waarde 0.008856 is gekozen omdat daar de lineaire functie continu differentieerbaar 
aansluit op de exponentiële functie. Er 'is voor gekozen om de expontiële functie niet tot aan 
de oorsprong door te laten lopen, omdat de eerste afgeleide daar dan nul is. 

Voor de macht 113 is gekozen omdat uit experimenten naar voren is gekomen dat het 
verband tussen helderheid en luminantie bij goede benadering is te geven als een 
machtsfunctie met exponent 113. 
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L* kan waarden aannemen van 0 tot 100 en is minimaal voor zwart en maximaal voor wit. 

Voorts worden gedefinieerd: 

u* = 13L*(u' - u'") 
v* = 13L*(v' - v' n) 

Hierin zijn u'" en v'" geschikt gekozen coördinaten van een referentie-wit. 

(10) 
(11) 

Bij deze vergelijkingen wordt een chromaticiteitsverschil kleiner door de factor L * zodra de 
kleur donkerder wordt. Dit komt overeen met het feit dat een gegeven chromaticiteitsverschil 
tot een kleiner kleurverschil aanleiding geeft naarmate de helderheid van de betreffende 
kleuren kleiner is. 
De constante 13 is ingevoerd om de invloed van deL*, u· en v· assen gelijk te maken. 

Het stelsel (L*,u*,v*) staat bekend onder de naam CIELUV en is een uniforme kleurenruimte. 
Doorsneden van deze kleurenruime zijn te vinden in het boek van Boelens [4]. 

Vervolgens worden gedefinieerd 

C* - ( *2 *2)1/2 uv- U +V (12) 

s· = c· /L* uv u (13) 

H*uv = arctan(v*/u*) (14) 

c· uv wordt het correlaat van chroma genoemd, omdat het sterk correleert met chroma. Chroma 
is de kleurrijkheid van een homogeen oppervlak, beoordeeld ten opzichte van een gelijk 
verlicht wit oppervlak. 
s* uv wordt het correlaat van saturatie genoemd, omdat het sterk correleert met saturatie. 
Saturatie is de kleurrijkheid van een oppervlak, beoordeeld ten opzichte van de helderheid van 
het oppervlak. 
H* uv wordt het correlaat van tint genoemd, omdat. het sterk correleert met tint. Tint is het 
attribuut voor de mate waarin een kleur lijkt op rood, geel, groen of blauw. 

Tot slot wordt nog gedefinieerd het CIELUV kleurverschil: 

(15) 
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2.2 MUL TISCALE analyse 

Multidimensionale schaling is gebaseerd op het idee dat er een verband is tussen de 
verschillen resulterend uit een paarsgewijze verschilmeting en het wiskundige concept afstand. 

Er zijn een aantal eigenschappen aan deze concepten verbonden: 
Als twee stimuli geen verschil vertonen, dan is de afstand tussen de geconjugeerde 
punten ook nul. 
Als twee stimuli verschillen, dan is dit altijd een positieve hoeveelheid. De afstand 
tussen de twee geconjugeerde punten is uiteraard ook altijd positief. 
De volgorde waarin twee stimuli gepresenteerd worden, heeft geen effect op de 
hoeveelheid verschil die ze vertonen. Deze symmetrie komt ook bij het afstandsbegrip 
terug: de afstand tussen A en B is dezelfde als die tussen B en A. 
Drie of meer stimuli dienen consistent te zijn op de volgende manier: als twee stimuli 
erg op een derde lijken, dan kunnen ze onderling niet veel verschillen. De analogie 
bij de afstand heet de driehoeksvergelijking: 

AB::;; AC+ BC (16) 

Met behulp van een multidimensionale analyse is het mogelijk om de stimuli van een 
paarsgewijze verschilmeting te plaatsen op een intervalschaal. Een intervalschaal is een schaal 
waarop afstanden wel uit te drukken zijn in getallen, maar de oorsprong arbitrair is. 
Als input dienen de beoordeelde verschillen tussen alle paren stimuli in de set gebruikt te 
worden. Met behulp van het programma MUL TISCALE is het mogelijk om de stimuli te 
plaatsen in een n-dimensionale ruimte. Als de stimuli op verschil in één attribuut beoordeeld 
worden, ligt het voor de hand om voor het aantal dimensies ook één te kiezen. 

MUL TISCALE probeert een oplossing te vinden die optimaal aansluit bij de resultaten. 
Hoe MULTISCALE hierbij te werk gaat beschrijft Ramsay [2]. 
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2.3 DIFSCAL analyse 

Als een stimuluspaar (A,B) meerdere keren wordt aangeboden aan een proefpersoon met de 
opdracht A ten opzichte van B te ordenen in vijf categorieën, dan zal dit in een statistische 
verdeling over deze vijf categorieën resulteren. Deze verdeling kan gebruikt worden om te bereken 
hoever A en B van elkaar liggen. 

Omdat de meetresultaten ordinaal zijn, moet er eerst een intervalschaal geconstrueerd worden. 
DIFSCAL is een programma waarmee het mogelijk is om van een meting op ordinale schaal over 
te gaan op een intervalschaal. 
Dit kan als aangenomen wordt dat uitgegaan mag worden van het model van Thurstone. Bij dit 
model wordt er van uitgegaan dat de attribuutsterkte xi van elke stimulus door de proefpersoon 
waargenomen wordt op een interval-schaal 'P met een Gaussiaanse ruisverdeling: 

2 
X· =N(S· 0 ·) I I' I (17) 

Er wordt aangenomen dat alle o hetzelfde zijn: oi = o voor i = 1, 2, ... , ns. De 
waarschijnlijkheidsverdelingen van twee verschillende stimuli i en j worden in figuur 2.6 
weergegeven. 

figuur 2.6 

E{x;}=S; 
'P- scale 

Waarschijnlijkheidsverdeling van attribuutsterkten van twee verschillende 
stimuli i enj op het 'P-continuüm met constante o. 

De waarschijnlijkheidsverdeling van het perceptieve verschil in attribuutsterkte is in figuur 2. 7 
weergegeven op de differentieschaal 'P'. 
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E(d··}=S·-S · IJ I J 

differential 'P' -scale 

figuur 2.7 Waarschijnlijkheidsverdeling van het perceptieve verschil in attribuutsterkte. 

De waarschijnlijkheidsverdeling van het perceptieve verschil dij wordt gegeven door: 

2 d .. = N(S· - S· 2a ) IJ I J' (18) 

In DIFSCAL wordt aangenomen dat de ruis een constante standaardafwijking a heeft. Het 
gemiddelde van de ruis is nul. 
Als input gebruikt DIFSCAL frequentieverdelingen van reacties op eenzelfde stimuluspaar. Uit 
deze frequentieverdelingen worden dan schalingswaarden berekend (in eenheden van a) en 
intervalgrenzen. Hoe DIFSCAL hierbij te werk gaat beschrijft Boschman [3]. 
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3 Experimentele opzet 

In paragraaf 1 en 2 worden de experimenten over de kleurrijkheid beschreven. Het enige 
verschil tussen deze experimenten is slechts dat bij het ene experiment de oorspronkelijke 
beelden gebruikt zijn en bij het andere experiment de beeldinhoud onherkenbaar gemaakt is 
door de beelden te scrambelen. 
Beide experimenten zijn bedoeld om na te gaan wat de invloed van de beeldinhoud op de 
kleurrijkheid is en welke CIELUV parameters de kleurrijkheid het best beschrijven. 
In paragraaf 3 wordt het experiment over de natuurlijkheid van de beelden beschreven. Dit 
experiment is bedoeld om na te gaan welke de prototypen van de betreffende scenes zijn. 

3.1 Paarsgewijze verschilschaling van kleurrijkheid van oorspronkelijke beelden 

Voor dit experiment is fotoserie a van appendix 8.1 gebruikt. Telkens zijn er twee beelden 
boven elkaar op de monitor getoond, op de manier zoals die in figuur 3.1 is aangegeven. 

figuur 3.1 

D 
D 

Op de monitor worden twee beelden boven elkaar getoond. Het onderste 
beeld dient ter refentie. 

De twaalf verschillende scenes kunnen op 12 x 11 = 132 mogelijkheden gecombineerd 
worden. Omdat het bovenste en het onderste beeld verwisseld kunnen worden, is ervoor 
gekozen om van de combinatiematrix slechts de helft te nemen en vervolgens elke combinatie 
drie keer te vertonen. Het totaal aantal stimuli komt dan op 198. 

Om de stimuli op de gewenste manier op het scherm te krijgen is het programma MERCI 
gebruikt. Voor meer specifieke informatie hieromtrent zij verwezen naar Gruisen [6]. 
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Over elke stimulus moet de proefpersoon een oordeel vellen wat betreft de kleurrijkheid van 
de beide scenes. Hierbij beoordeelt hij het bovenste beeld met het onderste beeld als 
referentie. Voor de antwoordschaal is gekozen voor een paarsgewijze verschilmeting met als 
mogelijke antwoorden zijn: "veel minder", "minder", "ongeveer gelijk", "meer", "veel meer" 
in kleurrijkheid. 
Er is niet gekozen voor een directe schaling van de kleurrijkheid, omdat bekend is dat de 
resultaten van een directe schaling beïnvloed kunnen worden door karakteristieken van de 
stimulusset Dit noemt men ook wel context-effecten. 

De proefpersonen krijgen eerst een instructie voorgelegd. Deze instructie is te vinden in 
appendix 8.2. Daarna volgt een testronde met twaalf stimuli om te verifiëren of de opdracht 
duidelijk is. 

De stimuli worden 5 seconden vertoond, daarna wordt elk beeld vervangen door een grijs 
adaptieveld met een luminantie van 12.4 cd/m2

. Als een antwoord ingevoerd is, komt een 
nieuwe stimulus op het scherm. 

In totaal zijn er zeven proefpersonen gebruikt. De proefpersonen is de kleurenblindheidstest 
van Ishihara [5] voorgelegd om te verifiëren of er niemand kleurenblind is. Al de 
proefpersonen hebben de test doorstaan. 
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3.2 Paarsgewijze verschilmeting van kleurrijkheid van gescrambelde beelden 

De experimentele condities van het experiment zijn hetzelfde als die van het vorige 
experiment. Het verschil bestaat slechts uit het het onherkenbaar maken van de beelden. Dit 
is als volgt gebeurd: 
De foto's zijn in dezelfde foto's als die van serie a uit appendix 8.1. Echter, nu zijn de foto's 
eerst gespiegeld in het centrum en vervolgens in stukjes van 20 x 16 pixels geknipt en deze 
stukken zijn random weer aan elkaar geplakt. Het resultaat is dat de beelden onherkenbaar 
gemaakt zijn, maar toch dezelfde kleurstatistieken hebben als de onbewerkte beelden. 

Hoe de beelden er uitzien is te zien in appendix 8.1, namelijk fotoserie b. 

De instructie voor de proefpersonen is weer hetzelfde als bij het vorige experiment. 

In totaal zijn er zeven proefpersonen gebruikt. De proefpersonen is de kleurenblindheidstest 
van Ishihara [5] voorgelegd om te verifiëren of er niemand kleurenblind is. Alle 
proefpersonen hebben deze test doorstaan. Met het oog op zoveel mogelijk vergelijkbare 
omstandigheden met het experiment beschreven in paragraaf 3.1 is getracht zoveel mogelijk 
dezelfde proefpersonen te gebruiken. In totaal zijn zes proefpersonen voor beide experimenten 
gebruikt. 
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3.3 Directe schaling van natuurlijkheid 

Opnieuw zijn beelden uit fotoserie a van appendix 8.1 gebruikt. Nu is echter niet de hele serie 
gebruikt, maar slechts de halve, te weten de foto's 3, 5, 6, 8, 9 en 11. Deze foto's zijn zo 
uitgezocht dat ze zoveel mogelijk de hele range van de kleurrijkheid, zoals die naar voren is 
gekomen in de vorige experimenten, bestrijken. Van deze zes beelden is vervolgens het 
correlaat van saturatie bewerkt, door dit te schalen. Er is voor deze CIELUV parameter 
gekozen omdat deze uit de voorgaande experimenten het best bleek te correleren met de 
kleurrijkheid. 
Van elk beeld zijn negen versies gemaakt, door het correlaat van saturatie te 
vermenigvuldigen met de factoren die in tabel 3.1 staan. 

Tabel 3.1 Factoren waarmee het correlaat van saturatie vermenigvuldigd is bij de negen 
versies. 

Versie 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

vermenigvuldigingsfactor 
0,48 
0,58 
0,69 
0,83 
1,00 
1,20 
1,44 
1,73 
2,07 

Deze factoren zijn zo gekozen dat de waarde steeds 20% toeneemt. Merk op dat deze schaling 
van het correlaat van saturatie equivalent is met eenzelfde schaling van het correlaat van 
chroma. 
Over elke stimulus moet de proefpersoon een oordeel vellen wat betreft de natuurlijkheid van 
de scene. Als antwoordschaal is gekozen voor een geheel getal van 0 tot 10. Hierbij is 0 de 
slechtste natuurlijkheid en 10 de beste natuurlijkheid. 
Er is voor een directe schaling gekozen, omdat het slechts van belang is te weten welk beeld 
als het meest natuurlijk beoordeeld wordt. Er zal dan gekeken worden of er een verband is 
tussen het meest natuurlijke beeld en de kleurrijkheid. 
De proefpersonen krijgen eerst een instructie voorgelegd. Deze instructie is te vinden in 
appendix 8.2. Daarna volgt een testronde met zes stimuli om te verifiëren of de opdracht 
duidelijk is. 
Deze negen versies van de zes foto's worden elk driemaal herhaald. Dit levert een experiment 
op met 162 stimuli. De stimuli worden 5 seconden vertoond, daarna wordt elk beeld 
vervangen door een grijs adaptieveld met een luminantie van 12,4 cd/m2

• Als een antwoord 
ingevoerd is, komt een nieuwe stimulus op het scherm. 
In totaal is gebruik gemaakt van 7 proefpersonen. Ook deze personen is de 
kleurenblindheidstest van Ishihara [5] voorgelegd. Alle proefpersonen hebben deze test 
doorstaan. 
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4 Resultaten 

4.1 Paarsgewijze verschilmeting van kleurrijkheid van oorspronkelijke beelden 

4.1.1 MUL TISCALE versus DIFSCAL 

Op basis van de resultaten is zowel met DIFSCAL als met MUL TISCALE een schaling 
geconstrueerd voor de kleurrijkheid. De resultaten hiervan zijn te vinden in tabel 4.1. 

Tabel 4.1 De schaling van de kleurrijkheid op basis van DIFSCAL en MULTISCALE. 

Foto DIFSCAL standaardafwijking MULTISCALE standaardafwijking 
1 0,3482 0,092 0,8221 0,13 
2 1,7124 0,101 7,3032 0,30 
3 0,9710 0,094 4,4903 0,16 
4 -1,0483 0,095 -3,8289 0,14 
5 -0,5596 0,093 -2,5801 0,12 
6 -0,9938 0,095 -4,8444 0,16 
7 -1,1914 0,096 -6,0119 0,19 
8 0,5437 0,092 2,2823 0,12 
9 -0,5293 0,092 -2,3355 0,12 
10 0,4262 0,092 1,7178 0,12 
11 1,1747 0,096 3,6325 0,15 
12 -0,8538 0,094 -0,6474 0,14 

Vervolgens zijn beide schalingen tegen elkaar uitgezet in figuur 4.1. 

figuur 4.1 

1.5 

;i 0.5 
(.) 
en u.. 
i5 0 

-0.5 

-1 

I 

-1.5'--_..._____....__ _ _,__ _ _,___._,___.J..___._.j____J 

-8 

DIFSCAL versus MUL TISCALE bij paarsgewijze verschilschaling met 
de oorspronkelijke beelden. De correlatiecoëfficiënt is 0,97. 
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4.1.2 Relaties tot CIELUV parameters 

.., 
c s 

Elk beeld bestaat uit pixels. Door nu van elk pixel de kleurcoördinaten in de CIELUV 
kleurenruimte te berekenen kan het beeld beschouwd worden als een puntenwolk in de 
CIELUV kleurenruimte. Of de omvang van deze wolk iets te maken heeft met de 
kleurrijkheid van het beeld wordt nagegaan door de wolk te benaderen als een bol en van de 
bol de straal te bepalen. Dit gebeurt als volgt: 
Van elke foto zijn de (L*,u*,v*) coördinaten van elk afzonderlijk pixel berekend. Met behulp 
van deze gegevens is van elke foto de gemiddelde waarde van u • /L • en v • /L • over alle pixels 
bepaald. Vervolgens is de gemiddelde afstand in het (u*/L•• v•1L.)-vlak van alle pixels tot dit 
zwaartepunt berekend. Het resultaat staat in tabel 4.2. Let erop dat deze gemiddelde afstand 
iets zegt over de spreiding van de punten in de wolk en dus geen verband heeft met de 
gemiddelde positie van de wolk. 

Tabel 4.2 Gemiddelde afstand in deCIELUV-kleurenwolk 

Foto 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

0,2454 
0,1125 

-0,0843 
0,0549 
0,1989 

-0,1316 
0,1010 

-0,1303 
-0,0507 
-0,2474 
0,1236 
0,2362 

0,1452 
0,9084 
0,8880 
0,2219 
0,3021 

-0,2317 
0,0876 

-0,1960 
-0,0177 
0,1725 
0,1908 
0,1559 

Gemiddelde afstand 
0,5896 
0,3730 
0,3385 
0,2727 
0,5344 
0,1853 
0,2533 
0,3597 
0,2881 
0,4802 
0,7595 
0,3345 

De gemiddelde afstand is uitgezet tegen de beide schatingen DIFSCAL en MULTISCALE in 
figuur 4.2a resp. 4.2b. 

CIELUV -afstanden CIELUV -afstanden 
o.a~---.-----,------.-~.-----.-----,------, 0.8 

0.7 0.7 

0.6 0.6 .. 
.., 
c s ... 
.; 0.5 

• I 

lo• 
... :10.5 

:2 .. 
E • "' 

... ... ... 
." 
:2 0.4 

~ 
"' 

0.3 0.3 ... ... .... 
0.2 0.2 ... 

0.1 
1.5 ~ -6 -4 -2 0 2 4 6 

0JL.
5 

-----'-_,-----"-{)L...5 -----Lo-----=-o'::-.5 ---L.-_L.__o...___j 

DIFSCAL MULTISCALE 

a b 
figuur 4.2 a en b Gemiddelde afstand in deCIELUV-puntenwolk vs. DIFSCAL (a) en vs. 

MULTISCALE (b). De correlatie is resp. 0,54 en 0,46. 
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Wat chroma is en hoe het berekend wordt is terug te vinden in paragraaf 2.1. De definitie van 
het correlaat van chroma wordt gegeven door formule 12. Voor alle foto's is het gemiddelde 
chroma over het totaal aantal pixels uitgerekend. Ook zijn de bijbehorende standaardafwijking 
en de root-mean-square (RMS) bepaald. De root-mean-square wordt gegeven door de formule 

Het resultaat staat in tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Chroma 

Foto 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Chroma-gemiddelde 
17,99 
31,33 
44,67 
10,95 
30,60 
14,02 
14,20 
18,25 
16,97 
31,12 
28,17 
16,07 

Chroma-standaardafwijking 
25,6 
19,7 
18,1 
8,2 

11,3 
6,9 
8,8 

13,6 
9,3 

20,2 
23,7 
8,6 

(19) 

RMS Chroma 
31,3 
37,0 
48,2 
13,7 
32,6 
15,6 
16,7 
22,8 
19,3 
37,1 
36,8 
18,2 

Alle kolommen zijn uitgezet tegen de beide schalingen DIFSCAL en MULTISCAL in de 
figuren 4.3 a t/m f. 
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Gemiddelde chroma vs. DIFSCAL (a) en vs. MULTISCALE (b). 
De correlatiecoëfficiënten zijn resp. 0, 71 en 0, 70. 
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Hoe saturatie is gedefinieerd en het correlaat hiervan is terug te vinden in de terminologie en 
in formule 13. Voor alle foto's is de gemiddelde saturatie over het totaal aantal pixels 
uitgerekend. Ook zijn weer bijbehorende standaardafwijking en de root-mean-square (RMS) 
bepaald. Het resultaat staat in tabel 4.4 

Tabel 4.4 Saturatie 

Foto Saturatie-gemiddelde Saturatie-standaardafwijking RMS Saturatie 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

0,4373 
0,9901 
0,9030 
0,3341 
0,6102 
0,3027 
0,2549 
0,4118 
0,2940 
0,5571 
0,7405 
0,3582 

0,69 
0,26 
0,30 
0,20 
0,22 
0,19 
0,16 
0,29 
0,17 
0,29 
0,41 
0,22 

0,82 
1,02 
0,96 
0,39 
0,65 
0,36 
0,30 
0,50 
0,34 
0,63 
0,85 
0,42 

Alle kolommen in tabel 4.4 zijn uitgezet tegen de beide schalingen DIFSCAL en 
MULTISCALE in de figuren 4.4 a Urn f. 
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4.2 Paarsgewijze verschilmeting van kleurrijkheid van gescrambelde beelden 

4.2.1 MULTISCALE versus DIFSCAL 

. Op basis van de resultaten is zowel met DIFSCAL als met MULTISCALE weer een schaling 
geconstrueerd voor de kleurrijkheid. De resultaten hiervan zijn te vinden in tabel 4.5. 

Tabel 4.5 De schaling van de kleurrijkheid op basis van DIFSCAL en MULTISCALE 

Foto DIFSCAL standaardafwijking MULTISCALE standaardafwijking 
1 0,0004 0,092 0,4589 0,075 
2 1,0288 0,095 4,0796 0,152 
3 0,7931 0,094 2,6597 0,119 
4 -0,7042 0,094 -2,7635 0,085 
5 -0,3184 0,092 -0,7542 0,071 
6 -0,9839 0,095 -1,4375 0,072 
7 -1,0631 0,096 -3,7475 0,105 
8 0,2533 0,092 -0,0907 0,071 
9 -0,1907 0,092 -2,0511 0,076 
10 0,6873 0,093 1,3430 0,091 
11 1,6217 0,100 7,2944 0,275 
12 -1,1241 0,096 -4,9914 0,142 

In figuur 4.5 zijn beide schalingen tegen elkaar uitgezet. De correlatiecoëfficiënt is 0,95. 

figuur 4.5 DIFSCAL versus MULTISCALE bij paarsgewijze verschilschaling met 
gescrambelde beelden. De correlatiecoëfficiënt is 0,95. 
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4.2.2 Relaties tot CIELUV parameters 

Met behulp van alle gegevens uit de tabellen 4.2 tot en met 4.4 is weer gekeken naar de 
verbanden met de fysische parameters. 
In de figuren 4.6a en 4.6b is de gemiddelde afstand in de kleurenruimte uitgezet tegen de 
schalingen van DIFSCAL en MULTISCALE. 
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Gemiddelde afstand in deCIELUV-puntenwolk vs. DIFSCAL (a) en vs. 
MULTISCALE (b). De correlatie is resp. 0,65 en 0,67. 

In de figuren 4.7 a t/m f zijn het correlaat van chroma en de bijbehorende standaarddeviatie 
en RMS uitgezet tegen de schalingen MULTISCALE en DIFSCAL. 
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In de figuren 4.8 a t/m f zijn het correlaat van saturatie en de bijbehorende standaarddeviatie 
en RMS uitgezet tegen de schalingen MULTISCALE en DIFSCAL. 
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4.2.3 Invloed van de beeldinhoud 

In figuur 4.9 zijn de DIFSCAL schalingen van het experiment met beeldinhoud en van het 
experiment met de gescrambelde plaatjes tegen elkaar uitgezet. 

figuur 4.9 DIFSCAL van de originele beelden vs. de gescrambelde beelden. 
De correlatiecoëfficiënt bedraagt 0,93. 

In figuur 4.10 zijn de MUL TISCALE schalingen van het experiment met beeldinhoud en van 
het experiment met de gescrambelde plaatjes tegen elkaar uitgezet. 

MULTISCALE 
8 

t 
6 

4 t 
N t 
.!. 2 
c: • .. 
E 
·c: + ! 0 + 

+ 
~ 

-2 + .. 
-4 

+ 
-6 
-8 -6 -4 ·-2 0 2 4 6 8 

Experiment-I 

figuur 4.10 MUL TISCALE van de originele beelden vs. de gescrambelde beelden. 
De correlatiecoëfficiënt bedraagt 0,78. 
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4.3 Natuurlijkheid 

Over de complete data-set van alle proefpersonen is gemiddelde en standaarddeviatie 
berekend. Daarna is voor elke proefpersoon een transformatie berekend zodanig dat elk 
proefpersoon-gemiddelde en -standaardafwijking gelijk wordt aan resp. het totale gemiddelde 
en de totale standaardafwijking. Deze transformatie noemt men z-scoren. 
Met behulp van de getransformeerde data wordt voor elke proefpersoon gemiddelde en 
standaardafwijking per meetpunt berekend. 
Omdat we geïnteresseerd zijn in de ligging van de maxima is door de resultaten voor elke 
scene een Gausskromme gefit. Het gemiddelde van deze Gausskrommen komt overeen met 
de positie van de top. Het resultaat is te zien in figuren 4.11 a t/m f . 
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De Gauss-kromme is gefit volgens de formule 

_.!: ( x-" ) 2 

N=A·e 2 a +N. 

7 

Versie 

(20) 

Met N de benaderde waarde van de natuurlijkheid volgens de Gauss-kromme, ~ het gemiddelde, cr 
de standaarddeviatie, A de amplitude en N~ de offset van de curve. x is de index van de 
verschillende schalingen van het correlaat van saturatie, zoals die in appendix 8.1 bij fotoserie c 
staat. In tabel 3.1 is te zien welke schalingsfactor van het correlaat van saturatie er hoort bij elke 
waarde van x. 
Met behulp van de kleinste kwadratenmethode zijn vervolgens de waarden van ~. cr, A en N~ 
bepaald. In tabel 4.6 staan de resultaten per scene vermeld. 

Tabel4.6 Parameters van de gefitte Gauss-krommen 

Scene Jl cr A N~ 

1 5,21 4,92 11,80 -4,09 
2 3,84 3,94 10,25 -3,22 
3 4,51 1,12 ·103 6,66 ·105 -6,66 ·105 

4 4,03 3,94 9,88 -2,51 
5 3,40 2,69 6,88 0,54 
6 4,68 1,70 4,04 3,16 

Merk op dat de resultaten van scene 3 bovenin de top van de Gauss-kromme terechtkomen. 
Het verschil met een parabolische fit is voor scene drie minimaal. 
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~ w 
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In tabel 4. 7 zijn de waarden van 11 omgerekend naar een percentage van de waarde van het correlaat 
van saturatie van het origineel. Neemt men dit percentage van het correlaat van saturatie dan komt 
men van het origineel uit op het meest natuurlijk beeld. 

Tabel4.7 Het percentage van de waarde van het correlaat van saturatie van het origineel 
dat het meest natuurlijke beeld oplevert. 

Scene 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

percentage van de originele waarde 

103,9% 
81,0% 
91,5% 
83,8% 
74,8% 
94,3% 

De volgorde van de posities van de toppen is vergeleken met de resultaten van de schalingen van 
MUL TISCALE en DIFSCAL. 
Het resultaat is te zien in figuur 4.12 a t/m d. 
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Het percentage van de waarde van het correlaat van saturatie van het 
origineel dat het meest natuurlijke beeld oplevert van elke scene vs. de 
resultaten van het eerste experiment met de originele beelden. (a) 
DIFSCAL en (b) MULTISCALE. De correlatie bedraagt resp. 0,26 en 
0,29. 
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5 Discussie 

De analysemethoden DIFSCAL en MUL TISCALE zijn heel verschillend. Bij DIFSCAL wordt 
met behulp van de statistische verdeling over categorieën die resulteert uit de beoordeling van 
proefpersonen bepaald hoever stimuli uit elkaar liggen op een één-dimensionale 
kleurrijkheidsas (zie paragraaf 2.3). Bij MULTISCALE wordt het resultaat van een 
paarsgewijze verschilmeting gekoppeld aan het wiskundige concept afstand (zie paragraaf 2.2). 
Dat de beide methoden een vergelijkbaar resultaat opleveren is te wijten aan het feit dat voor 
beide methoden dezelfde experimentele gegevens gebruikt zijn. Schijnbaar bevatten die 
gegevens bepaalde patronen die er onafhankelijk van de gebruikte analysemethode uit naar 
voren komen. 

De kleurrijkheid wordt het best beschreven door de RMS-waarde van het correlaat van 
saturatie. Het correlaat van saturatie is een maat waarin zowel de verzadiging als de 
helderheid van een kleur een rol spelen. Dat de RMS-waarde van het correlaat van chroma 
het ook goed doet, hangt samen met het feit dat er verband is tussen het correlaat van 
saturatie en dat van chroma (zie formule 13). Het correlaat van chroma is een maat voor de 
verzadiging van een kleur waarin helderheid geen rol speelt. Uit het verschil in correlatie 
blijkt de verzadiging een grote rol te spelen, maar ook de lichtheid is van belang. Men kan 
zich afvragen of er nog een betere maat is voor het beschrijven van de kleurrijkheid. Zo zou 
een andere combinatie van verzadiging en lichtheid een nog beter resultaat kunnen opleveren. 
Gezien de correlaties van bijna 0,9 is het echter de vraag of er echt toegevoegde waarde is 
om tijd en energie in zo'n maat te stoppen. 
Bij het bekijken van de experimentele resultaten is er geen enkele fit gemaakt tussen de 
resultaten en de CIELUV parameters. Er is immers geen enkele fit aannemelijk te maken. 
Daar komt nog bij dat zowel DIFSCAL als MULTISCALE lineair getransformeerd mogen 
worden. Daarom is slechts naar correlatie gekeken. 

De hypothese dat er een prototype is dat een rol speelt bij de kleurrijkheid van beelden is 
getest en verworpen. Er bleek immers geen verband te zijn tussen het meest natuurlijke beeld 
en de schalingen van de kleurrijkheid die met behulp van DIFSCAL en MUL TISCALE 
geconstrueerd zijn. 
Als het correlaat van saturatie erg klein wordt, worden de beelden meer zwart-wit. Dit blijkt 
minder storend te zijn (d.w.z. de beelden worden als natuurlijker beoordeeld) dan beelden 
waar de kleuren van af druipen. De beelden met een erg klein correlaat van saturatie worden 
toch natuurlijk gevonden omdat ze in het dagelijks leven ook zo waargenomen kunnen 
worden: ze lijken op schemerbeelden of beelden in de nacht. 
Voor het bepalen van de meest natuurlijke versies van de beelden is gekozen voor een fit van 
een Gauss-kromme. Omdat alleen de positie van de top van belang is, had hiervoor net zo 
goed een parabool gebruikt kunnen worden. Het verschil in resultaat is naar verwachting 
minimaal. 
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6 Conclusies 

Er zijn twee verschillende methoden gebruikt om een schaling van de kleurrijkheid te 
construeren, te weten DIFSCAL en MULTISCALE. Er is een duidelijke samenhang tussen 
de resultaten van beide methoden gevonden (gemiddeld een correlatiecoëfficiënt van 0,96). 
Bij vergelijking van de resultaten van beide kleurrijkheidsexperimenten blijkt het er niet 
zoveel toe te doen of de beelden een herkenbare inhoud hebben of dat de beelden 
gescrambeld zijn. De correlatie tussen de resultaten van beide kleurrijkheidsexperimenten is 
gemiddeld 0,86. Op grond hiervan is te concluderen dat de kleurrijkheid van de beelden 
voornamelijk een absoluut attribuut is. 

De correlaten in CIELUV die de kleurrijkheid het best beschrijven zijn de RMS-waarde van 
chroma (met een correlatie van 0,68) en de RMS-waarde van saturatie (met een correlatie van 
0,83). De gemiddelde afstand tussen de punten in de CIELUV-puntenwolk is een minder 
representatieve maat voor de kleurrijkheid met een correlatiecoëfficiënt van 0,58. 

Het prototype zou, in de gebruikte set van beelden, het beeld zijn waarvan het correlaat van 
saturatie gemiddeld 85% van het origineel zou zijn. 
Hoewel de originele beelden dus niet als meest natuurlijke beelden beoordeeld zijn, is het 
verband tussen de meest natuurlijke beelden en de schatingen van de kleurrijkheid klein. De 
correlatiecoëfficiënt is maximaal 0,29. 
De hypothese van een geheugen-prototype is niet aannemelijk. 
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Appendix 8.1 Fotoserie a 

Foto 1 Foto 2 

Foto 3 Foto 4 

Foto 5 Foto 6 
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Foto 9 Foto 10 

Foto 11 Foto 12 
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Fotoserie 
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Fotoserie c 
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8.2 Instructies 

De instructie die gebruikt is voor de experimenten voor de paarsgewijze verschilmeting van 
de kleurrijkheid van de oorspronkelijke en de gescrambelde beelden, zoals beschreven in de 
paragrafen 3.1 en 3.2. 

lostroetion 

This is an experiment about colourfulness difference. 
Colourfulness is the presence and the vividness of colours in a picture. 

Y ou will be presented with a series of pairs of pictures. 
Y our task will be to judge the difference in colourfulness. The lower picture will be the 
reference. The upper picture is to be judged as: 

much less less equally more much more 

colourful than the lower one. 

Please enter your answer with respectively -2 -1 0 1 2 
and type enter. 

First there will be a test of twelve pairs of pictures. 
The actual experiment consists of approximately 200 pictures. 

If you have got any questions, please ask the experimenter. 
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De instructie die gebruikt is voor het experiment van de directe schaling van de natuurlijkheid 
van de beelden, zoals beschreven in paragraaf 3.3. 

lostroetion 

This is an experiment about naturalness of pictures. 

Y ou will be presented with a series of pictures in irregular order. 

Your task will be to judge the naturalness of these pictures. Naturalness is the degree to 
which the colours in the whole image are realistically reproduced. 

Y ou may u se all integer numbers from 0 to 10: 

0 - poor naturalness 
10 - high naturalness 

First there will be a test of six pictures. 
The actual experiment consists of 162 pictures. 

If you have got any questions, please ask the experimenter. 
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8.3 Calibratie van de monitor 

Vooraf is de gebruikte monitor gecalibreerd om er zeker van te zijn dat de input-output relatie 
goed gedefinieerd is. Daarom is voor dertig verschillende grijswaarden de luminantie in cd/m2 

gemeten voor een wit, een blauw, een groen en een rood vlak. De resultaten zijn weergegeven 
in tabel 8.1 en in figuur 8.1. Door middel van een nog te bepalen lookup-tabel willen we dit 
corrigeren naar het verband 

Met y= 2,5. 
Dit is een rechte lijn op een dubbellogarithmische schaal. 
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Het resultaat van de calibratiemeting 

De nauwkeurigheid van de gebruikte luminantiemeter is 1 ,O·I0-3 cd/m2
. 

(21) 

100 

In theorie dienen de afzonderlijke luminantiewaarden voor rood, groen en blauw samen de 
luminantiewaarde voor wit op te leveren. De nauwkeurigheid hierin is 1 ,O·I0-3 cd/m2

. 
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Tabel 8.1 De gemeten luminantiewaarden voor een wit (y), een rood (r), een groen (g) 
en een blauw (b) vlak. In de kolom V staat de grijswaarde. 

no V Ly Lr Lg Lb 
================================================= 

1 1 0.000 0.000 0.000 0.000 
2 3 0.000 0.000 0.000 0.000 
3 5 0.000 0.000 0.000 0.000 
4 7 0.000 0.000 0.000 0.000 
5 10 0.001 0.000 0.000 0.000 
6 12 0.002 0.000 0.001 0.000 
7 15 0.004 0.000 0.003 0.000 
8 17 0.007 0.000 0.006 0.000 
9 20 0. 013 0.000 0. 011 0.000 

10 22 0.019 0.000 0.017 0.000 
11 25 0.032 0.001 0.030 0.000 
12 30 0. 071 0.005 0.063 0.002 
13 35 0.137 0. 013 0.119 0.004 
14 40 0.248 0.028 0.210 0.009 
15 45 0.395 0.052 0.325 0.017 
16 50 0.590 0.088 0.480 0.027 
17 60 1.160 0.200 0.900 0.060 
18 70 1. 960 0.370 1. 500 0.110 
19 80 3.040 0.600 2.280 0.180 
20 90 4.410 0.900 3.260 0.275 
21 100 6.050 1. 260 4.410 0.390 
22 110 8.030 1. 710 5.800 0.530 
23 120 10.030 2.230 7.440 0.700 
24 130 13.000 2.840 9.250 0.890 
25 140 15.900 3.540 11.300 1.110 
26 150 19.200 4.320 13.600 1. 350 
27 175 29.100 6.700 20.400 2.090 
28 200 41.300 9. 720 28.800 3.020 
29 230 59.400 14.300 40.900 4.360 
30 255 77.200 18.800 52.800 5.720 

Vervolgens zijn de kleurcoördinaten van de rode, de groene en de blauwe fosforen van de 
monitor bepaald. De resultaten staan in tabel 8.2 

Tabel 8.2 

kleur 
rood 
blauw 
groen 
wit 

de kleurcoördinaten gemeten tijdens de calibratie van de monitor. 

x-coördinaat 
0.615 
0.149 
0.303 
0.317 

v-coördinaat 
0.350 
0.070 
0.594 
0.337 
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De kleurcoördinaten van wit zijn vervolgens gecorrigeerd tot x=0,311 en y=0,330. Deze 
waarden komen namelijk overeen met de waarden voor het standaardwit D65, zie Hunt [1] 
blz.272. De afzonderlijke luminantiebijdragen van rood, groen en blauw aan het wit worden 
dan: 24,2% voor rood, 67,8% voor groen en 7,9% voor blauw. 
Met deze correctie is een look-uptabel gemaakt, met behulp waarvan de inputwaarden van de 
monitor inderdaad de gewenste output geven. 
Ter controle zijn vervolgens nog vijf nieuwe metingen gedaan voor rood, groen, blauw en 
wit.De resultaten zijn terug te vinden in figuur 8.2 en in tabel 8.2. 
In figuur 8.2 is een linair verband te zien op een dubbellogaritmische schaal. 
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• red ........;. 
.; ' green.~.._,.:_ 

• blue -o-; 
white····*·-~·· 
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Herhaling van de meting met toepassing van de lookup-tabeL 

De vijf controle-metingen. 

Ly Lr Lg Lb 
================================================= 

1 
2 
3 
4 
5 

255 
127 

63 
31 
15 

70.000 
12.200 

2.100 
0.370 
0.061 

16.700 
2.930 
0.500 
0.090 
0.013 

47.800 
8.350 
1.440 
0.252 
0.041 

5.610 
0.975 
0.173 
0.030 
0.005 
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