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Samenvatting 

In dit verslag wordt aan de hand van een experiment beschreven wat de 
invloed is van de resolutie en het beeldformaat van een drietal complexe 
scènes op de s~bjectieve beeldkwaliteit bij twee luminantie niveau's. 

Uit eerder onderzoek op het I.P.O. is gebleken dat de subjectieve 
kwaliteit toeneemt naarmate de resolutie groter wordt tot op een gegeven 
punt bij een resolutie van zo'n 25 perioden per graad de subjectieve kwaliteit 
niet meer toeneemt zodat men dan kan spreken van een verzadiging. Ook 
bleek dat deze verzadiging niet afhangt van het gezichtsvermogen van de 
proefpersoon. Geeft men de subjectieve beeldkwaliteit weer als functie van 
de breedte van puntspreidfunctie dan wordt geen verzadiging waargenomen. 
Vooral het gedrag yan de subjectieve beeldkwaliteit bij zeer hoge resoluties 
is daarom interessant. 

Uit het hier beschreven experiment komt naar voren er een verzadiging 
optreedt als men de subjectieve kwaliteit uitzet als functie van de breedte 
van de puntspreidfunctie (een maat voor de resolutie), wanneer subjectieve 
schaal gebaseerd is op de oordelen van één proefpersoon. Deze verzadi
ging treedt op bij een gemiddeld luminantieniveau van zowel ±0.25 cd/m2 

als ±25 cd/m2 • Het punt waarop de verzadiging optreedt is afhankelijk 
van het luminantieniveau, dus van het gezichtsvermogen van de desbetre
ffende proefpersoon. Het beeldformaat heeft geen significante invloed op 
het vezadigingspunt. We mogen dus concluderen dat de fysische parame
ters beelformaat en resolutie van een scène onafhankelijk invloed hebben 
op de beeldkwaliteit. 

Nemen we echter de waarderingen van een groep proefpersonen als input 
voor de bepaling van de subjectieve schaal dan wordt alleen een verzadi
ging waargenomen voor een luminantieniveau van ±0.25 cd/m2 • Gemiddeld 
treedt de verzadiging op bij ±30 perioden per graad. Weer geldt dat het 
beeldformaat geen invloed heeft op de ligging van het verzadigingspunt. 

Uit de resultaten komt een tegenspraak naar voren. Berust de berek
ende subjectieve schaal op de waarnemingen van (.én enkele proef1wrsoon 
dan wordt ook bij het hoge luminantieniveau een verzadiging gemeten. 
Dit is niet het geval als de waarderingen van een groep proefpersonen in 
beschouwing worden genomen. Bij de bestudering van de spreidingen op de 
categorieschaal over een groep proefpersonen valt op dat bij een afnemende 
resolutie de spreiding van een stimulus toeneemt. Dit geldt niet als één 
enkele proefpersoon wordt beschouwd. Concluderend: door de onderlinge 
verschillen tussen de proefpersonen wordt de te meten verzadiging bij een 
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luminantieniveau van ±25 cd/m2 als het ware weggemiddeld. 
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Voorwoord 

In de elektrotechniek spelen afbeeldingstechnieken vandaag de dag een be
langrijke rol. Denk alleen maar eens aan de televisie techniek. Vooral in het 
laatste studiejaar van de studie elektrotechniek wordt er aandacht besteed 
aan de technische ontwikkelingen rond beeldverwerking. Helaas wordt er 
weinig of geen aandacht besteed aan de visuele aspecten van het waarne
men van beelden. Dit is een van de belangrijkste redenen geweest om juist 
een stage te doen op het I.P.O. in visuele groep. Ik heb met veel plezier 
gewerkt aan de opdracht behorende bij de stage, die in het kader staat van 
het laatste studiejaar elektrotechniek. Ook heb ik veel geleerd van de stage 
in z'n totaliteit. (Het is bijvoorbeeld niet zo gebruikelijk dat een elektro
technicus leert omgaan met het soort schalingstechnieken, die in dit verslag 
staan beschreven.) 

Met name wil ik Joyce Westerink bedanken voor de goede begeleiding. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Bij het afbeelden van een bepaalde scène spelen een groot aantal fysische 
parameters een rol. Enkele fysische parameters zijn bijvoorbeeld: contrast, 
luminantie, beeldbreedte, resolutie, kijkafstand. Wat de invloed is op de 
beeldkwaliteit van deze globale parameters afzonderlijk wordt onderzocht in 
het I.P.0.-onderzoekproject 'Beeldkwaliteit'. Hoe een persoon een bepaalde 
scene beoordeelt op kwaliteit is natuurlijk subjectief: de beoordeling van 
een scène hangt af van de persoonlijke ervaring van die bepaalde stimulus. 
In dit verslag wordt dan ook gesproken over de subjectieve (beeld)kwaliteit. 

Van den Berk en Van den Braken[!] hebben in het kader van dit project 
een onderzoek gedaan naar de subjectieve kwaliteit van een aantal com
plexe scene's (3) bij twee verschillende luminantieniveau's. Zij hebben de 
subjectieve (beeld)kwaliteit onderzocht als functie van de resolutie en het 
beeldformaat. 

Een belangrijke conclusie van hen was dat de verzadiging gemeten bij 
een resolutie van 25 ppd (perioden per graad) niet het gevolg van de beper
king van het gezichtsvermogen is. Om deze verzadiging te meten hebben 
Van den Berk en Van den Braken het menselijk gezichtsvermogen kunst
matig beperkt door het gemiddeld luminantieniveau van de scènes drastisch 
te verlagen. Zo zou men een aanzienlijke verschuiving verwachten van de 
verzadigingsfrequentie. Echter uit de experimenten die zij hebben gedaan 
bleek dit niet het geval te zijn, de gemiddelde visus is daarom geen goede 
indicatie omtrent de bovengenoemde verzadigingsfrequentie. 

Een andere conclusie uit het onderzoek van Van den Berk en Van den 
Braken is dat de resolutie uitgedrukt in ppd geen goede maat is voor de 
subjectieve beeldkwaliteit. Een veel betere maat voor de resolutie met be
trekking tot de beeldkwaliteit is de resolutie in het plaatsdomein. Het door 
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Van den Berk en Van den Braken gevonden verband tussen de subjectieve 
beeldkwaliteit en de resolutie in het plaatsdomein is weergegeven in figuur 
1.1 voor verschillende beeldformaten. In deze figuur staat het verband 
tussen u, dit is de breedte van de puntspreidfunctie en dus een maat voor 
de resolutie, en· de subjectieve beeldkwaliteit weergegeven. Kijkt men echter 
dan naar de resultaten dan vindt men geen verzadiging van de subjectieve 
beeldkwaliteit bij hogere resoluties. 

Het experiment dat is beschreven in dit verslag is een vervolg op de 
experimenten van Van den Berk en Van den Braken[l]. Hierin wordt on
derzocht of een verdere verhoging van de resolutie een verzadiging van 
de subjectieve beeldkwaliteit tot gevolg heeft en wat de invloed van het 
gezichtsvermogen van de proefpersoon op het verzadigingspunt is. Ook zal 
worden nagegaan of het beeldformaat van de scène invloed heeft op ligging 
van het verzadigingspunt. 
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Figuur 1.1: De subjectieve beeldkwaliteit als functie van u ( de breedte van de 

puntspreidfunctie van het systeem}, voor twee beeldformaten bij een gemidd r- ld /,,. 

minantieniveau van 90 cd/ m 2 gemeten door Van den Berk en Van den Braken . 
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Hoofdstuk 2 

Het experiment 

2.1 De meetopstelling van het experiment 

In figuur 2.1 en figuur 2.2 wordt de opstelling geschetst die gebruikt is 
voor het experiment. Alle diaprojectoren projecteren het beeld op hetzelfde 
projectiescherm. In de opstelling worden drie diaprojectoren gebruikt van 
het type Kodak-Carousel S-RA f000. Er wordt een Leitz 150mm lens gezet 
op diaprojectoren pl en p2. Diaprojectoren pl en p2 worden gebruikt 
voor de projectie van de stimuli. De bovenste diaprojector (p3) wordt 
gebruikt voor het projecteren van een grijs 'adaptatie' vlak dat tussen twee 
stimuli in wordt getoond. De diaprojectoren pl en p2 sorteren om beurten 
een stimulus die na een vaste interstimulus tijd wordt geprojecteerd. De 
proefpersoon zit op een afstand van 15.0 m (±0.lm) te kijken naar de 
dia's. De projectieapparatuur is zodanig geplaatst dat deze net niet in het 
gezichtsveld van de proefpersoon staat. De projectieafstand is 4.1 meter. 
De volgende feiten zijn ook nog van, belang: 

• Met behulp van stappenmotoren kunnen de lenzen van projector pl 
en p2 worden ge(de)focuseerd. Op deze wijze kan de resolutie van de 
dia's gevarieerd worden. De stappenmotoren van pl en p2 worden 
aangeduid met respectievelijk ml en m2. 

• Ook kunnen voor de lenzen van diaprojector pl en p2 grijze filters 
worden gedraaid voor het aanpassen van de luminantieniveau's van 
de scènes. 

• De projectielampen worden gevoed door een externe spanningsbron, 
zo wordt een stabiel luminantieniveau gegarandeerd. 
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De diapro;"ectie apparatuur 

-
proefpersoon - - -- 1--- -- - -- - --

- - -
-- - -
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15.0 meter 

Figuur 2.1: De situatieschets van de gebruikte opstelling {bovenaanzicht} . 
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• De gehele opstelling wordt aangestuurd door een interface die in 
verbinding staat met een Apple2E . Via een programma worden de 
stimuli gesorteerd en de scènes opgezocht uit het diamagazijn, de bij 
behorende stand van de stappenmotor wordt ingesteld zo kan na een 
aantal seconden de dia worden getoond. 

• De apparatuur kan ook met de hand worden bediend. 

2.2 De opzet van het experiment 

In totaal hebben 14 proefpersonen aan het experiment deelgenomen. Van 
deze 14 proefpersonen zijn er drie die het hele experiment drie keer hebben 
gedaan (zitting 1 t/m 3) . Het grootste deel van de proefpersonen was 
afkomstig van de TUE. Elke proefpersoon gaf zittend een score voor de 
aangeboden stimulus. Hierbij kon men een punt tussen 0.1 en 10.0 geven tot 
op 1 cijfer achter de komma (zie appendix A voor het instructieformulier). 
Een experiment bestaat uit twee sessies die onderling alleen verschillen 
in luminantieniveau van de stimuli . Met sessie 1 wordt de lichte sessie 
bedoeld. Binnen elke sessie worden in totaal 60 stimuli aangeboden. In 
totaal werden 3 scènes gebruikt bij 2 beeldformaten en 10 resoluties binnen 
1 sessie. Er werd gekozen voor 1 kijkafstand. (zie appendix B voor de 
gebruikte afkortingen.) 

2.2.1 De keuze van de scènes 

De drie scènes zijn gekozen op grond van de resultaten van Westerink[2]. Uit 
deze resultaten blijkt dat de gekozen scènes de kleinste spreiding vertonen 
wat betreft de resultaten. De gekozen scènes zijn: 

1. scène (se) 1 De Klaagmuur 

2. scène (se) 2 Thielke 

3. scène (se) 3 Terras 

De bovenstaande complexe scènes werden ook gebruikt in de experimenten 
van Van den Berk en Van den Braken[l]. De scènes staan afgebeeld in de 
figuren 2.3 t/m 2.5. 
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2.2.2 De keuze van de beeldformaten 

Zoals ook bij de experimenten van Van den Berk en Van den Braken wor
den twee beeldformaten gebruikt. De verwachting is dat de beeldformaten 
zelf weinig invloed zullen hebben op de ligging van het verzadigingspunt. 
Immers uit de experimenten van Westerink[2] blijkt dat beeldbreedte en re
solutie onafhankelijk hun invloed hebben op de subjectieve beeldkwaliteit. 
De beeldformaten kunnen dus als onafhankelijke parameter gekozen wor
den. Wel moeten de in het experiment de gebruikte beeldformaten zodanig 
gekozen worden dat op de grote kijkafstand nog voldoende detail is waar te 
nemen. Houdt men hier geen rekening mee dan worden de scènes zodanig 
klein voor de proefpersoon dat de verschillen in resolutie zeer moeilijk te 
onderscheiden zijn. Uiteindelijk is gekozen voor de beeldformaten 97x97 
cm2 en 50x50 cm2 • Dit zijn duidelijk van elkaar onderscheidbare beeldfor
maten waarbij het grootste formaat maximaal is voor een projectieafstand 
van 4.1 meter. 

2.2.3 De keuze van de resoluties 

Bij de experimenten van Van den Berk en Van den Braken[l] werd een 
maximale resolutie van ±50 ppd gebruikt. Voor dit experiment is een 
aanzienlijk hogere resolutie noodzakelijk. Een hogere resolutie kan echter 
niet bereikt worden door een andere lenspositie te kiezen daar de minimale 
a ( dit is de breedte van puntspreidfunctie} haalbaar met het gebruikte 
systeem ±0.20mm is (bij een projectieafstand van 4.1 meter). 

De resoluties moeten zodanig gekozen worden dat op de nog te kiezen 
kijkafstand verschillen tussen de resoluties waargenomen kunnen worden. 
Bovendien moeten de verschillen tussen de resoluties gevoelsmatig min of 
meer gelijk zijn. Voor de ijking werd daarom eerst globaal het verband 
tussen de resolutie van de afbeelding en stand van de stappenmotoren ml 
en m2 bepaald. De gevolgde ijkprocedure staat beschreven in appendix C. 
Voor de uiteindelijke resultaten van de ijkingen verwijs ik naar tabel C.J 
in appendix C. 

2.2.4 De keuze van de kijkafstand 

De kijkafstand is de fysische parameter die tijdens het experiment konstant 
wordt gehouden. Een goede keuze voor deze parameter is daarom vereist. 
De kijkafstand moet zodanig zijn dat de resolutie voldoende groot is. Uit de 
experimenten van Van den Berk en Van den Braken is duidelijk naar voren 
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gekomen dat bij een absolute resolutie (zie appendix C.1) van ±50 ppd nog 
geen verzadiging ten gevolge van de beperking van het gezichtsvermogen is 
geconstateerd (zie hiervoor ook figuur 1.1). Het verband tussen de absolute 
frequentie (Fab,) en de 6dB afsnijfrequentie (F6dB, zie appendix C.1) is: 

Fab, = ( ;:CJ F6dB · a 

In de bovenstaande formule is a de kijkafstand in meter en wordt de F6dB 
uitgedrukt in perioden per meter. Als een ruwe schatting voor de de 
maximale benodigde Fab, is 160 ppd genomen ( dit op grond van de re
sultaten van Van den Berk en Van den Braken). Hieruit volgt dat de 
kijkafstand ongeveer verdrievoudigd dient te worden in vergelijking met de 
experimenten van Van de Berk en Van den Braken. Helaas blijkt dat de 
beeldformaten moeten worden aangepast op deze afstand. Dit kan echter 
alleen bereikt worden door de projectieafstand te vergroten, een vergroting 
van deze afstand leidt echter tot een verkleining van de maximaal haalbare 
scherpte. Er moet dus een compromis gemaakt worden tussen enerzijds 
de kijkafstand en anderzijds de projectieafstand. Om nog enige speling te 
hebben is kijkafstand maximaal gemaakt en gesteld op 15.0 meter. Dit leidt 
tot een maximale resolutie van ongeveer 155 ppd bij een projectieafstand 
van 4.lm. 

2.2.5 De keuze van de luminantieniveau 's 

Als keuze van het gemiddelde luminantieniveau van de lichte sessie (sessie 
1) wordt ±25 cd/m2 genomen. (Dit is ongeveer hetzelfde luminantieni
veau als in de experimenten van Westerink[2] en Van den Berk en Van den 
Braken[l].) Het luminantieniveau komt overeen met een retinale verlich
tingssterkte van ±490 Td bij een pupildiameter van 5mm. 

Om het menselijk gezichtsvermogen aanzienlijk te beperken moet het 
gemiddelde luminantieniveau aanzienlijk verlaagd worden. Vooral bij 
hogere luminantieniveau's (25-30 cd/ m2 of hoger) blijft het menselijk 
gezichtsvermogen vrijwel stabiel. Dit blijkt o.a. uit de experimenten van 
Van Nes[3]. Van Nes heeft het menselijk gezichtsvermogen onderzocht als 
functie van het (gemiddelde) luminantieniveau bij verschillende modulatie
diepten (bij groen licht). Uit de experimenten van Van Nes volgt dat in 
sessie 1 het gezichtsvermogen nagenoeg niet beperkt wordt. 

De keuze van het luminantieniveau van de tweede sessie is wat moei
lijker. Juist in de tweede sessie moet het menselijk gezichtsvermogen 
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wel beperkt worden. Van den Berk en Van den Braken concluderen dat 
hun gekozen gemiddelde luminantieniveau (±0.3 cd/m2 , donkere sessie) 
waarschijnlijk te hoog is. De proefpersoon baseert zijn oordeel van een 
complexe scène op een lokaal detail. De beoordelingen worden dus vooral 
gebaseerd op de lichtere vlakken in een complexe scène. Een lager gemid
deld luminantieniveau dan ±0.3 cd/m2 zou dus in dit experiment wenselijk 
zijn. Het is echter moeilijk om een nog veel lager luminantieniveau te kiezen 
bij een kijkafstand van 15.0m omdat de spreiding over de resultaten dan 
veel meer significant wordt. Het gemiddeld luminantieniveau van de tweede 
sessie werd gesteld op ±0.25 cd/m2 , wat overeenkomt met een retinale ver
lichtingssterkte van 7.1 Td bij een pupildiameter van 6 mm. De omgevings
luminantie is in de lichte sessie ongeveer 4 cd/m2 en bij de donkere sessie 
een factor 100 lager. 

2.3 De gevolgde procedure tijdens het ex
periment 

Onder de volgende punten staat aangegeven hoe tijdens het experiment 
werd gehandeld: 

• Aan het begin van ieder experiment wordt de proefpersoon een paar 
minuten gelegenheid gegeven te adapteren aan het gemiddelde lumi
nantieniveau van de desbetreffende sessie. Hierbij wordt gedurende 
een bepaalde tijd een 'adaptatievlak' geprojecteerd met hetzelfde 
gemiddelde luminantieniveau als van de sessie. Voor sessie 1 is de 
'adaptatietijd' ongeveer 2 à 3 minuten en voor sessie 2 ongeveer 5 
minuten. 

• Na adaptatie en als het experiment is af gelopen worden de visus en de 
pupildiameter van de proefpersoon bepaald. De visus wordt gemeten 
bij twee luminantieniveau's: Ten eerste bij een luminantieniveau van 
15 cd/ m2 en dan bij luminantieniveau van 25 cd/ m2 binnen sessie 1 (in 
sessie 2 ligt het luminantieniveau een factor 100 lager). De visus wordt 
gemeten met behulp van Landolt-ringkaarten (zie Roufs[5], pagina 
149) die op dia zijn gezet. 

• Om eventuele 'volgorde' effecten van de sess ies uit te middelen wor
den lichte en donkere sessies afwisselend als eerste aan proefpersonen 
aangeboden. Binnen één sessie kunnen nooit stimuli gegeven worden 
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met een luminantie verschilfactor van honderd: adaptatie verschijnse
len beïnvloeden dan het resultaat. De twee sessies in het experiment 
moeten daarom onafhankelijk van elkaar worden beschouwd. 

• Bij elke sessie wordt met een andere stimulus begonnen. Dit om 
vermoeidheids verschijnselen uit te middelen. 

• Bij elke sessie worden vooraf 6 proefstimuli getoond waarin de scherp
ste en meest onscherpe dia worden getoond bij een bepaalde scène en 
beeldformaat. Ook voor deze proefstimuli dient de proefpersoon een 
waardering te geven om zodoende gewend te raken aan het tempo en 
de gang van zaken tijdens het experiment. De proefstimuli worden 
20 sec getoond om de proefpersoon een goede indruk te geven van de 
verschillen in beeldkwaliteit. 

• De stimuli binnen een sessie worden in een zodanige volgorde getoond 
dat nooit eenzelfde scène twee of meer keren achter elkaar wordt 
aangeboden. Ook worden de stimuli op een zodanige manier getoond 
dat elke mogelijke opeenvolgende resolutie-beeldformaat combinatie 
minstens 1 keer voorkomt (zie appendix D). De stimulustijd bedraagt 
in beide sessies 15 seconden. 

• Tussen twee stimuli in wordt een grijs adaptatievlak getoond dit om 
eventuele nabeelden geen invloed te laten hebben op een volgende 
stimulus. De luminantie van het adaptatievlak bedraagt 17 cd/ m2 

voor sessie 1 en 0.17 cd/m2 voor sessie 2. De interstimulustijd is zo'n 
10 seconden voor beide sessies. 
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Figuur 2.9 scène Klaagmuur 

lt: 
" . . .. , ' .. 

. . ~ 
Ulil"'.::llillll-•· ~ 

Figuur 2.,1 scène Thielke 

·i 
Figuur 2.5 scène Terras 

17 



Hoofdstuk 3 

Categorieschalen en 
subjectieve schalen 

3.1 Theoretische beschouwing 

Thurstone's law of categorical judgment beschrijft de oordelen van een 
proefpersoon wanneer deze een bepaalde indruk op een categorieschaal 
moet beschrijven. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de sterkte van deze 
indruk kan variëren op een psychologisch continuüm. De categorie-oordelen 
vertonen dus een zekere statistische spreiding. Thurstone gaat er van uit 
dat deze spreiding op het psychologisch continuün normaal verdeeld is. In 
de praktijk zijn de categorieoordelen echter niet normaal verdeeld. Dit geeft 
aan dat de categorieschaal psychologisch gezien niet lineair is wat de indruk 
van stimuli betreft. Voor het vinden verband tussen de beeldkwaliteit en 
de resolutie is deze methode van schaling daarom niet zondermeer geschikt. 

Door nu een transformatie toe te passen op de oordelen kan men de 
schaal zodanig aanpassen dat men dan wel van een psychologisch lineaire 
schaal kan spreken: 'de subjectieve schaal'. De gebruikte transformatie op 
de categorieschaal berekent de breedte van de categorie op de psycholo
gische schaal aan de hand van de spreiding van de categorie-oornelen. Di t 
houdt in dat stimuli met een grote spreiding op de categorieschaal psycholo
gisch niet zo belangrijk zijn: de breedte van categorie op de psychologische 
schaal moet verkleind worden. 

Op de subjectieve schaal mag een lineaire transformatie worden 
toegepast. De berekende subjectieve scl1r1 ,tl is dus bepaald op een ver
menigvuldigingsfactor en een 'off-set ' factor na. Twee subjectieve schalen 
beschrijven eenzelfde psychologisch continuüm wanneer zij na de lineaire 
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transformatie in elkaar over kunnen worden gebracht. 
Voor de berekening van de subjectieve schaal is het programma SUCINT 

beschikbaar. Het programma met bijbehorende theorie is beschreven in 
Boesten[4]. Bij gebruik van dit programma worden nog een aantal ex
tra aannames gedaan. Zo worden spreidingen van de categoriegrenzen nul 
gesteld. Ook ·worden spreidingen van de stimulus-indrukken aan elkaar 
gelijk gesteld voor alle stimuli. 

Een subjectieve schaal kan op verschillende manieren worden gecon
strueerd: 

• We beschouwen de oordelen van alle proefpersonen tesamen als die 
van één gemiddelde proefpersoon en bepalen dan direct de subjectieve 
schaal voor 'de gemiddelde proefpersoon'. 

• Een aantal proefpersonen krijgen een bepaalde stimulus meerdere 
keren te zien en er wordt dan een bepaalde subjectieve schaal gecon
strueerd voor 1 proefpersoon. Uit de verschillende persoonlijke sub
jectieve schalen wordt door middeling een subjectieve schaal bepaald 
voor alle proefpersonen. Interessant is het verschil tussen de per
soonlijke subjectieve schaal en de na middeling verkregen subjectieve 
schaal, dit verschil geeft een indruk omtrent de waarneming van die 
bepaalde proefpersoon ten opzichte van het gemiddelde. 

3.2 De bronnen van spreiding 

3.2.1 Inleiding 

Voor het bepalen van de subjectieve schaal van één of meerdere proefperso
nen is het noodzakelijk meerdere waarderingen te hebben voor één bepaalde 
stimulus. Daar het totaal aantal stimuli dat aan één proefpersoon gegeven 
wordt in een enkel experiment beperkt is en men toch een aantal scores 
moet hebben voor één stimulus is het verstandig om te kijken welke sti
muli men binnen één experiment als replicatie kan beschouwen. Er wordt 
daarom in dit hoofdstuk een analyse gemaakt van de spreidingen in de 
resultaten op de categorieschaal. 
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3.2.2 De spreiding over de zittingen, scènes, proef-
personen, op de categorieschaal 

In appendix E zijn een aantal tabellen op genomen met de resultaten van 
het experiment. In de tabellen staan de gemiddeldes en de spreidingen over 
de afzonderlijke scènes, proefpersonen en zittingen. 

De spreiding over de zittingen is wat betreft de drie proefpersonen die 
drie keer hebben deelgenomen aan het experiment minder significant dan 
de spreiding over die proefpersonen zelf (appendix E.1). Dezelfde stimuli 
gegeven aan één proefpersoon in verschillende zittingen kunnen worden 
beschouwd als replicatie. 

Bij nadere analyse blijkt dat de spreiding over de scènes gemiddeld de 
kleinste spreiding van alle spreidingen is (appendix E.1 en E.2). We kunnen 
de scènes dus als replicatie beschouwen. 

Ook nu is zoals bij het experiment van Van den Berk en Van den 
Braken[l] de spreiding over de proefpersonen het grootst in vergelijking 
met alle andere spreidingen (appendix E.3). 

3.2.3 Vergelijking van de beide sessies 

De spreidingen in de tweede sessie zijn in het algemeen iets groter dan 
de spreidingen binnen de eerste sessie (vergelijk sessie 1 en 2 in appendix 
E.1, E.2 en E.3). Een verklaring hiervoor is het feit dat de tweede sessie 
aanzienlijk moeilijker is. De tweede sessie vereist dan ook meer inspanning 
van de proefpersonen. Ondanks de grotere standaard deviaties kunnen 
ook in de tweede sessie dezelfde stimuli in de verschillende zittingen als 
replicaties worden beschouwd. Dit zelfde geldt ook voor de afzonderlijke 

' scenes. 
Bij de bestudering van de categorieschalen van de tweede sessie bleek 

bovendien dat de resultaten van één proefpersoon een zodanig vreemd ver
loop te zien gaven bij een afnemende resolutie dat deze scores verder werden 
uitgesloten bij de analyse. Waarschijnlijk werd tijdens deze zitting door een 
storing in de interface stappenmotor 1 niet goed aangestuurd. 

3.2.4 Conclusies 

Het is geoorloofd om stimuli bij verschillende experimenten en scènes met 
een zelfde resolutie en beeldformaat te beschouwen als 1 stimulus. Dit geldt 
zowel voor sessie 1 als sessie 2. In totaal worden dus 20 stimuli onderschei
den binnen één sessie: 2 beeldformaten en 10 resoluties. In het algemeen 
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kan men stellen dat de spreidingen in de resultaten van de categorieschaal 
groter worden naarmate een experiment moeilijker wordt. 
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Hoofdstuk 4 

De resultaten 

4.1 De berekening van de verschillende sub
jectieve schalen 

4.1.1 De resultaten van de proefpersonen die drie 
keer hebben deelgenomen aan het experiment 

In figuren 4.1 en 4.2 zijn de verschillen te zien tussen schalen van de drie 
proefpersonen die drie keer hebben deelgenomen aan het experiment (zie 
ook appendix F.1 en F .2). Horizontaal is de categorieschaal uitgezet en 
vertikaal de subjectieve schaal. 
Hierbij zijn twee methodes gehanteerd: 

1. Methode A: 
De verschillende subjectieve schalen van de proefpersonen worden 
bepaald. (De scènes en de dezelfde stimuli in verschillende zittingen 
worden als replicaties beschouwd). In totaal worden negen replicaties 
van 1 stimulus verwerkt. Na het bepalen van de persoonlijke sub
jectieve schalen wordt gemiddeld. Zodoende onstaat een gemiddelde 
subjectieve schaal. 

2. Methode B: 
Dezelfde stimuli van alle zittingen en de drie proefpersonen worden 
als replicatie beschouwd, dan wordt de subjectieve schaal bepaald. In 
totaal wordt dus de subjectieve schaal gebaseerd op 27 replicaties. 

Eerdere experimenten op het I.P.O. tonen aan dat de resultaten volgens 
methode A en B eenzelfde resultaat moeten opleveren. We moeten dus 
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controleren of dat ook hier het geval is. Hiertoe mogen op de persoon
lijke subjectieve schalen lineaire transformaties worden toegepast waarna 
er gemiddeld wordt. In de figuren 4.1 en 4.2 wordt gekeken naar de ver
schillen tussen de beide methoden. Wanneer we de verschillende stimuli 
berekend volgens methode A en B kunnen laten samenvallen na een line
aire transformatie leveren beide methoden eenzelfde resultaat. 

Vergelijken we de beiden methoden met elkaar dan blijken er bij som
mige stimuli afwijkingen voor te komen. Vooral in sessie 1 bij het grote 
beeldformaat is dit het geval (zie figuur 4.1). Hier vallen de stimuli met een 
lage resolutie niet goed samen. In de andere sessie blijken beiden methoden 
aardig overeen te komen. We mogen concluderen dat de beide gehanteerde 
methoden tot eenzelfde resultaat leiden en dat daarom de persoonlijke sub
jectieve schalen een goede maat zijn voor de gemiddelde subjectieve schaal. 

4.1.2 De resultaten van de verschillende scènes 

Een mogelijkheid om een indruk te krijgen van de verschillen tussen de 
scènes onderling is het afbeelden van de subjectieve schaal voor alle scènes. 
We onderscheiden voor het experiment in totaal 60 verschillende stimuli 
in sessie 1 en sessie 2: de scènes worden niet als replicatie beschouwd. 
Er wordt één subjectieve schaal bepaald waarbij alle scènes tegelijkertijd 
worden geschaald. De subjectieve schaal is gebaseerd op 20 verschillende 
experimenten bij sessie 1 en 19 verschillende experimenten bij sessie 2: 
in totaal dus 20 resp. 19 replicaties. In de figuren 4.3 t/m 4.6 staan 
de resultaten van de drie scènes afgebeeld. Uit deze figuren blijkt dat 
ondanks de kleine spreidingen over alle scènes de subjectieve schalen van de 
scènes onderling verschillend kunnen zijn. De scène 'klaagmuur' en 'thielke' 
komen wat subjectieve schaal betreft het beste met elkaar overeen. De scène 
'terras' wijkt het meeste af. De verschillen tussen de scènes 'klaagmuur' en 
'thielke' enerzijds en de scène 'terras' anderzijds zijn vooral het grootst in 
de eerste sessie. 

23 



aroot beeldformaat.re•P· •oor methode A.B 0,0 
klein beeldformaat.re•P· •oor methode A.B ■, fl 

0 

• • • 

8 

0 • 
ei -+----,----r---"----.-----,---....,....---------------.---

0.0 2.0 4.0 8.0 8.0 10.0 

CATEGORIE SCHAAL 

Figuur 4.1 : Het verband tussen de categorieschaal en de subjectieve 

schaal volgens methode A en B , sessie 1 

çoot beeldformaat,reap. voor methode A,B O ,0 
klein beeldformaat,resp. voor methode A.B ■, • 

• • • 
0 • 
ei ;---...----.-----,.------,------r---.....,....----.---..-------

0.0 2.0 4.0 8.0 8.0 10.0 
CATEGORIE SCHAAL 

Figuur 4.2: Het verband tussen de categorieschaal en de subjectieve schaal 

volgens methode A en B, sessie 2 

24 



0.0 

acène Klaagmuur: 0 
acène Thielke: □ 
acène Terras: l::,, 

iJ 
rJ 

/_ 

D 

0 

/j 

C - ~~ 

0 

t,. LJ 

.. -, . ·-· -,-- ····-- , -··· - ·- T° 
2.0 4.0 6 .0 

CATEGORIESCHAAL 

~~ 
r.; 

0 
0 .. , 

1., 

:P':.. 

l. ,~ 

8.0 10.0 

Figuur 4.3: Het verband tussen de categorieschaal en de subjectieve 
schaal voor alle scènes, berekend voor alle proefpersonen (appendix F .9) 
sessie 1, groot beeld/ ormaat 

_ 0 1 

~ -~ 
, .. ~ C[) ' .. ' 

6 0~ if) co 
.,i.. 
:.,... 
~~ . 

~ ~~ 
1-1-i 1 

scène Klaagmuur: 0 
scène Thielke: D 
scène Terras: 6 

0 
0 

f..! 

0 @ 1 
;..:>o ! o 

,., , .. 
LrJ 

c9 
0 0 

0 

VJ N_JL L'. 

ci . -·· --~ - .......... ---,-- --po----,,----,---.--~---i 

0.0 2.0 4.0 6.0 e.o 10.0 

CATEGORIESCHAAL 
Figuur 4.4: Het verband tussen de categorieschaal en de subjectieve schaal 
voor alle scènes, berekend voor alle proefpersonen (appendix F.9} sessie 1, 

klein beeldformaat 

25 



0 
o-
- l 

0 
0 

0.0 

acène Klaagmuur: 0 
scène Thielke: □ 
scène Terras: l::,, 

0 
D 

t:,. 

-~ - - -- ~ - ~-- --.--~---T---....------r---r----, 
2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 

CATEGORIESCHAAL 
Figuur 4.5: Het verband tussen de categorieschaal en de subjectieve schaal 
voor alle scènes, berekend voor alle proefpersonen (appendix F.9} sessie e, 
groot beeldformaat 

j 

0 

scène Klaagmuur: 0 
scène Thielke: D 
scène Terras: l::,, 

0 

0 

0--+-- ----.----r--~--~--?--....--------- ------, 
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 

CATEGORIESCHAAL 

Figuur 4.6: Het verband tussen de categorieschaal en de subjectieve schaal 
voor alle scènes, berekend voor alle proefpersonen (appendix F.9} sessie e, 
klein beeldformaat 

26 



4.2 De subjectieve kwaliteit als functie van 
de resolutie 

4.2.1 De resultaten van alle proefpersonen 

In de figuren 4.7 en 4.8 staat de subjectieve kwaliteit uitgezet als functie 
van de breedte van de puntspreidfunctie (er). Voor berekening van de sub
jectieve schaal is de volgende methode gebruikt bij zowel sessie 1 als 2. 
De dezelfde stimuli in verschillende zittingen van verschillende of dezelfde 
proefpersonen worden als replicatie beschouwd. Kijken we naar de sprei
dingen van de scènes 1 dan is ook deze spreiding gemiddeld kleiner dan de 
spreiding van de proefpersonen, dus ook de scènes zelf kunnen als repli
caties worden beschouwd. In totaal houden we dus 20 verschillende stimuli 
over (twee beeldformaten en tien resoluties) per sessie. Per stimulus wer
den in sessie 1 en sessie 2 60 resp. 57 replicaties gebruikt. Voor de bere
kende resultaten uit de genoemde figuren verwijs ik hier naar appendix F .3. 
In appendix F .4 staan de resultaten van de proefpersonen die slechts één 
keer hebben deelgenomen aan het experiment (hiervan zijn geen grafieken 
opgenomen in dit verslag). 

De rechten door de stimuli geven een indicatie omtrent het verloop van 
de subjectieve beeldkwaliteit als functie van er. Met de verticale strepen 
in de figuren 4. 7 en 4.8 worden de standaarddeviaties van de subjectieve 
schaal aangegeven. Deze standaarddeviaties worden met behulp van de ca
tegorieschaal bepaald, waarna ze via een omrekening worden transformeerd 
naar de subjectieve schaal. Een foutenschatting aan de hand van de stan
daarddeviatie van de subjectieve schaal is onverstandig, daar deze met be
hulp van het programma SUCINT berekende waarde niet betrouwbaar is, 
vooral waar het stimuli betreft met een zeer kleine spreiding. 

Uit figuur 4.8 blijkt dat er sprake is van een verzadiging in sessie 2. 
Dat de verzadiging ten gevolge is van de beperking van het gezichtsvermo
gen lijkt aannemelijk wanneer figuur 4.7 wordt vergeleken met figuur 4.8. 
In figuur 4. 7 is geen verzadiging te zien. De verzadiging bij het lage lumi
nantieniveau wordt dus veroorzaakt door een beperking van het gezichtsver
mogen van de proefpersonen, daar het enige verschil tussen sessie 1 en sessie 
2 het luminantieniveau is. 

De verschillen in het punt waar de verzadiging optreedt tussen de stimuli 
met een verschillend beeldformaat is ni€t significant. Ook hier geldt dat 

1 Hier is uitgegaan van de spreidingen op de categorieschaal. 
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de resolutie en het beeldformaat ieder afzonderlijk invloed hebben op de 
subjectieve kwaliteit. 

4.2.2 De resultaten van 1 proefpersoon 

In de figuren 4.9 en 4.10 staat de subjectieve kwaliteit uitgezet als functie 
van u. Het betreft hier één proefpersoon (LP) die 3 keer heeft deelgenomen 
aan het totale experiment. De persoonlijke subjectieve schaal is gebaseerd 
op 9 replicaties. Hierbij werden de scènes als replicatie beschouwd maar 
ook dezelfde stimuli in de verschillende zittingen. De resultaten van de 
proefpersoon LP zijn de te vinden in appendix F .1. 

De rechten die getekend zijn in figuur 4.9 en 4.10 zijn berekend met 
behulp van de kleinste kwadraten methode. De vertikale strepen door de 
stimuli zijn de standaarddeviaties op de subjectieve schaal die berekend zijn 
volgens de tweede alinea van 4.2.1. 

Uit beide figuren blijkt dat er sprake is van een verzadiging. Vergelijken 
we figuur 4.9 met 4.10 dan is een verschuiving van het verzadigingspunt 
waar te nemen. Deze verschuiving is het gevolg van de beperking van het 
gezichtsvermogen van de proefpersoon in kwestie. De verschillen in het 
punt waar de verzadiging optreedt tussen de stimuli met een verschillend 
beeldformaat is niet significant. De resolutie en het beeldformaat hebben 
onafhankelijk van elkaar invloed op de subjectieve kwaliteit. 

De resultaten in deze paragraaf zijn in tegenspraak met die vanuit 4.2.1. 
De proefpersoon (LP) had zelfs een visus van 2.0 bij een luminantieniveau 
van ongeveer 25cd/ m2

, terwijl de gemiddelde visus van de proefpersonen 1.5 
was bij dit luminantieniveau. Juist daarom is het vreemd dat LP wèl een 
verzadiging bij hoge luminantie vertoond, terwijl deze er bij de gemiddelde 
proefpersoon (figuur 4. 7) niet is. De verschillen tussen de proefpersonen 
onderling moeten zorgen voor een effect dat de verzadiging in sessie 1 doet 
verdwijnen. 
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Hoofdstuk 5 

Conclusies en aanbevelingen 
voor verder onderzoek 

5.1 Discussie en conclusies 

Uit de figuren 4.7 en 4.8 blijkt dat bij een luminantieniveau van ±25 cd/m2 

geen verzadiging optreedt tengevolge van een beperking van de visus van 
de proefpersoon. Bij een luminantieniveau van ±0.25 cd/m2 treedt een 
verzadiging op in de curve bij een sigma van ±1.5 mm (±30 ppd) bij beide 
beeldformaten. Beschouwen we de figuren 4.9 en 4.10 waarin de resultaten 
van één enkele proefpersoon staan afgebeeld voor beide sessies dan treedt 
naast de verzadiging in sessie 2 ook nog een verzadiging op in sessie 1, 
voor beide beeldformaten. Dit is een tegenstrijdigheid waar een verklaring 
voor moet worden gevonden! Bij de bepaling van de subjectieve schaal 
voor meerdere proefpersonen treedt dus als het ware een effect op dat de 
verzadiging doet verdwijnen bij het hoge luminantieniveau. 

De subjectieve schaal bepaald voor figuur 4.9 en 4.10 voor 1 proefper
soon is gebaseerd op drie experimenten waarbij de scènes als replicaties 
worden beschouwd. In totaal dus 9 replicaties voor 1 stimulus. Zijn dit wel 
genoeg replicaties per stimulus? Uit eerdere experimentPn i~ naar voren 
gekomen dat het minimum aantal replicaties benodigd voor een subjectieve 
schaal ±10 moet zijn. Ook figuren 4.1 en 4.2 bevestigen dit. Ondanks dat 
we genoeg replicaties per stimulus hebben treedt het genoemde effect toch · 
op, er moet dus naar een andere verklaring worden gezocht. 

Een mogelijke verklaring is de volgende . Bij de beschouwing van een 
groep proefpersonen blijkt dat de spreiding van de oordelen op de cate
gorieschaal toeneemt met een afnemende resolutie (appendix E.3). Dit is 
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vooral het geval in sessie 1. De intervallen tussen de categorieën op de 
8ubjectieve schaal worden bij lagere resoluties dus kleiner en bij de hogere 
resoluties wat groter. Het gevolg hiervan is dat het verzadigingspunt wordt 
weggemiddeld, wat bij sessie 1 resulteert in het ontbreken van een verwachte 
verzadiging. Eenzelfde proefpersoon geeft in alle drie de zittingen een be
oordeling voor een bepaalde stimulus die een kleine spreiding heeft1 • Er 
is echter geen duidelijk verband tussen de resolutie van de stimulus en de 
spreiding op de categorieschaal. Daarom treedt bij een enkele proefpersoon 
geen 'uitrekking' van de schaaldelen op bij hogere resoluties waardoor een 
gemeten verzadiging derhalve blijft bestaan. Wel zijn bij de meeste proef
personen de spreidingen zijn vooral klein bij hoge resoluties maar ook bij 
lage resoluties (appendix E.1). 

Uit de analyse van de subjectieve beeldkwaliteit als functie sigma (figu
ren 4.7 t/m 4.10) blijkt dat de invloed van het beeldformaat op de ligging 
van het verzadigingspunt niet significant is. Hieruit mag geconcludeerd wor
den dat de resolutie en het beeldformaat van complexe scènes afzonderlijk 
hun invloed hebben op de subjectieve beeldkwaliteit. Dit is in tegenspraak 
met de waarneming dat proefpersonen hun oordeel bij kleine scènes veel 
minder op lokale details baseren dan bij het grote beeldformaat, immers bij 
het kleine beeldformaat in het experiment is het waarnemen van details in 
een scène veel moeilijker. 

Verder blijkt dat de verzadiging scène onafhankelijk is (zie hiervoor 
tabel F.11 t/m F.16 in appendix F). Een grafiek met het verband tussen 
de resolutie en de subjectieve kwaliteit voor scènes is niet opgenomen in 
dit verslag. De verschillen op de subjectieve schaal tussen de drie scènes 
(figuur 4.3 t/m 4.6) zijn van minder belang voor het uiteindelijk resultaat. 
Dit wordt bevestigd door het feit dat de spreiding over de scènes op de 
categorieschaal klein is ( appendix E). De verschillen in contrast tussen de 
scènes onderling hebben waarschijnlijk weinig invloed op de verzadigings
frequentie. 

Het door Van den Berk en Van den Braken[!] voorgestelde criterium 
als maat voor de subjectieve kwaliteit is een goede keuze. Dit kan worden 
geconcludeerd aan de hand van het bovenstaande. 

1 Een kleine spreiding bemoeilijkt de berekening van de subjectieve schaal! 
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5.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Men zou de metingen onder andere omstandigheden kunnen herhalen bij 
nog hogere resoluties om te onderzoeken of ook een verzadiging optreedt 
ook bij het luminantieniveau van de eerste sessie. De metingen die gedaan 
zijn met de in figuur 2.1 en 2.2 afgebeelde opstelling kunnen echter moei
lijk bij een hogere resoluties worden herhaald, daar een vergroting van de 
toch al grote kijkafstand, een beeldvergroting met zich meebrengt, wat de 
maximaal haalbare resolutie van het projectiesysteem verkleint. Ook is het 
niet goed mogelijk om metingen te verrichte:p. met nog meer resoluties daar 
de lengte van een sessie beperkt is. Vooral bij de donkere sessie in het ex
periment traden bij een aantal proefpersonen vermoeidheids verschijnselen 
op die een grote invloed kunnen hebben op het uiteindelijk resultaat. 

In een volgend experiment moet worden onderzocht of de in dit experi
ment gevonden tegenspraak tussen de resultaten van een groep proefperso
nen enerzijds en de resultaten van één enkele proefpersoon anderzijds ook 
nog opgaat. Tevens kan dan worden nagegaan of de hiervoor gevonden 
verklaring de juiste is. 

Een van de volgende stappen in het onderzoekproject zou het vinden van 
een verband tussen de visus en beeldkwaliteit kunnen zijn. Hiertoe moet de 
visus betrouwbaarder gemeten kunnen worden, maar ook de pupildiameter 
moet betrouwbaarder kunnen worden bepaald, wil men een verband tussen 
de retinale verlichtingssterkte, visus en de verzadigingsfrequentie vinden. 
Vooral het meten van de pupildiameter is een moeilijke zaak daar deze 
tijdens het experiment nog al eens kan veranderen. 

Bij volgende proeven denk ik aan experimenten met enkele proefperso
nen die zeer goed moeten worden beschreven en een aantal keren moeten 
deelnemen aan de sessies. 
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Appendix A 

Het instructie formulier 

Ceachte proefpersoon 

U neemt deel aan een experiment waarin onderzocht wordt op welke manier 

de kwaliteit van een beeld (die) afhangt ven de fysische parameters 

beeldgrootte en resolutie. 

Het experiment is opgesplit~ in twee sessies die van elkaar verschillen 

in het luminantieniveaw van de getoonde afbeeldingen. 

De kwaliteit van zo'n afbeelding wordt door u beodrdeel~. Het is de bejoe

ling dat u elke die na de pie~toon een cUfer tussen O,l en l □ ,O geert. 

(Dus O,l, 0,2, ••••• , 11 0, ••••• , 7,5, ••••• , 9,9 of 1n,o) 

Bij de beoordeling mag de voorstelling in het plaatje niet van invloed zijn 

cp uw beoordeling. (Geen voorkeur voor bepaald~ sc~ne's dus. ) 

Voorafgaand aan het ei;enl 0ke experiment krijgt u een proefsessie te zien 

~aarin een zo groot mogelijke spreiding te zien is in de resoluties en 

beeldbreedtes. 

Als u nog vragen heert etel ze den gerust aan de proefleider. 
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Appendix B 

In de tabellen gebruikte 
afkortingen 

In de tabellen die op de volgende pagina's staan worden verschillende afko
rtingen gebruikt: 

sc. = scenenummer: 

1. = 'Klaagmuur' 

2. = 'Thielke' 

3. = 'Terras' 

bfm. = beeldformaat : 

1 = groot beeldformaat (97x97 cm2 ) 

3 = klein beeldformaat (50x50 cm2
) 

res. = resolutienummer. De bijbehorende resoluties staan in appendix C.2 
in tabel C.l. 

st. = stimulusnummer (1 t/m 60) 

pp. = proefpersonen (naamafkortingen: L(P), F(D), J(L)) 

se. = sessie : sessie 1 komt overeen met een gemiddelde luminantie van 25 
cd/m2 en sessie 2 met 0.25 cd/ m2 

zt. = zitting 
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Appendix C 

De ijking 

C.1 Theorie 

Vooraf gaande aan de metingen werd de opstelling geijkt. De ijkprocedure 
ging op dezelfde wijze in zijn werk als bij de experimenten van van den Berk 
en van den Braken[l]. Hierbij is verondersteld dat de puntspreidfunctie van 
het systeem gaussisch is. De stapresponsie van het systeem heeft dan een 
'cumulatieve gauss' verdeling (zie figuur C.1). Deze stapresponsie wordt 
gerealiseerd door een dia te projecteren met een scherpe overgang van licht 
naar donker. Als maat voor de resolutie wordt de 6dB afsnijfrequentie 
genomen van de MTF (modulation transfer function) van het projectiesys
teem. Er gelden de volgende verbanden: 

• Voor de 6dB afsnijfrequentie (F GdB} geldt: 

1 
MTF(F6dB) = -MTF(O) 

2 

• Voor de a{m} op het scherm geldt (figuur C.l} : 

lx1 - x2I 
a=---

2 

• Voor de F6dB (ppm} (ppm = perioden per meter} geldt: 
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Figuur C .1: De 'cumulatieve' gauaa verdeling ala functie van de x parameter. 

• We kunnen de F6dB omrekenen naar perioden per graad (ppd). De 
omgerekende frequentie wordt de absolute frequentie genoemd (F 06.) 

en hangt af van de kijkafstand a. Er geldt: 

271' 
Faba = 360 . F6dB • a {C.4) 

Bij de ijking wordt voor verschillende lensstanden a bepaald. Uit de geme
ten a kunnen de 6dB afsnijfrequentie en de absolute frequentie worden 
berekend. 

C.2 De ijkprocedure en resultaten 

Tijdens het experiment is gebruik gemaak t van 10 verschillende resoluties. 
De vijf hoogste resoluties zijn ingeste ld " I ' ).' rojector 2 en de andere vijf op 
de andere projector. Er wordt met behulp van een projectie van een dia 
met daarin een scheermesje een stapresponsie nagebootst op het scherm. 

38 



TblCl D a e : e reau taten van d .. k. e tJ ingen 
resolutienummer projectornummer C!voor{mm} C!na{mm} C!1em,tl . {mm) 

1 2 0.21±0.007 0.29±0.008 0.26±0.04 
2 2 0.40±0.014 0.48±0.013 0.44±0.04 
3 2 0.91±0.025 0.94±0.026 0.92±0.03 
4 2 1.34±0.043 1.49±0.044 1.42±0.09 
5 2 1.91±0.049 1.96±0.064 1.93±0.06 
6 1 2.68±0.077 3.21±0.085 2.94±0.28 
7 1 3.52±0.127 3.56±0.087 3.56±0.11 
8 1 4.52±0.185 4.19±0.127 4.36±0.23 
9 1 4.80±0.120 4.84±0.160 4.82±0.14 
10 1 5.78±0.231 5.63±0.182 5.70±0.22 

Met een lumantiemeter van het merk Pritchard 1980 A-PL met een lOA 
voorzetlens werd de ijking gedaan. 

Deze luminantiemeter staat evenwijdig aan het projectiescherm 
opgesteld en kan met behulp van een x - y tafel worden gepositioneerd 
waarna men de meter langs het projectiescherm in horizontale richting de 
overgang op het scherm laat afscannen. Uit de gemeten punten worden de 
16- en 84% waardes bepaald waarna men de a eenvoudig kan uitrekenen. 
(Dit werd met behulp van de computer gedaan.} De resoluties worden zowel 
voor het totale experiment als na het totale experiment geijkt. De resul
taten zijn weergegeven in tabel C.l. Er is een aanzienlijk verschil tussen 
de voorijkingen en de naijkingen, dit is hoogstwaarschijnlijk een gevolg van 
kleine veranderingen in de opstelling tijdens de metingen (voor een fout
analyse zie appendix C.3). In de bovenstaande tabel staat de <J in mm op 
scherm uitgezet. 
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C.3 Analyse van de foutenbronnen 

Uit tabel C.2 van de vorige pagina blijkt dat de gemeten resoluties voor 
het totale experiment en na het experiment veel kunnen verschillen. Er zijn 
een aantal factoren die tot deze verschillen hebben geleidt: 

• De opstelling van het projectiescherm was niet ideaal. 
Waarschijnlijk is tijdens het experiment het projectiescherm een frac
tie veranderd van positie. De opstelling van het projectiescherm komt 
zeer kritisch. 

• De positionering van de dia voor de ijking kan leiden tot een flinke 
afwijking. Dit blijkt onder andere uit de verschillen tussen ijkingen 
met eenzelfde resolutie die kort achter elkaar plaatsvonden. 

• De opstelling van de luminantiemeter aan het scherm is erg belan
grijk. Een kleine verstoring in deze opstelling tijdens een ijking kan 
leiden tot een aanzienlijke fout. Ook een iets scheve opstelling van de 
luminantiemeter leidt zeker bij lage resoluties tot fouten. 

• Erg belangrijk bij de ijking zijn de lage en hoge luminantieniveau's 
net voor of net voorbij de overgang. 
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Appendix D 

De aangeboden stimuli 

Tabel D.1 geeft de stimuli in de juiste volgorde. De eerste stimlus tijdens 
een sessie hoeft niet persé st 1 te zijn, maar kan willekeurig elk nummer 
hebben. 
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Tabel D.1 : De atimuli gegeven in de experimenten (voor de gebruikte afkortingen 

zie a.ppendiz B / 
st. sc. bfm. res. st. sc. bfm. res. 
1 1 1 3 31 2 3 4 
2 2 1 8 32 3 3 10 
3 3 1 1 33 2 1 4 
4 2 3 10 34 3 1 7 
5 1 1 2 35 2 3 3 
6 3 3 7 36 1 3 9 
7 2 3 5 37 3 3 5 
8 3 1 9 38 1 1 8 
9 1 3 2 39 2 1 3 
10 3 3 8 40 1 1 9 
11 2 1 5 41 3 3 3 
12 3 3 9 42 1 3 10 
13 1 3 1 43 3 3 4 
14 2 1 7 44 2 1 9 
15 1 3 4 45 1 3 5 
16 3 3 6 46 2 3 7 
17 1 3 3 47 1 1 4 
18 2 1 10 48 2 3 6 
19 3 1 4 49 1 1 1 
20 2 1 6 50 2 3 9 
21 3 3 1 51 3 1 3 
22 2 3 8 52 1 3 8 
23 3 3 2 53 2 1 2 
24 1 1 6 54 1 1 7 
25 2 1 1 55 2 3 2 
26 1 3 7 56 3 1 10 
27 3 1 5 57 1 1 5 

28 1 1 10 58 3 1 8 
29 3 1 2 59 2 3 1 
30 1 3 6 60 3 1 6 
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Appendix E 

De resultaten van het 
experiment waarbij een 
analyse is gemaakt op de 
ca tegorieschaal 

E.1 De resultaten van de proefpersonen die 
3 keer hebben deelgenomen aan het ex
periment 

In de volgende tabellen (E.1 t/m E.12) staan de resultaten van de proefper
sonen LP, FD, JL. Hierbij wordt gemiddeld over de scènes en de zittingen 
voor zowel sessie 1 als sessie 2. Het aantal replicaties bedraagt dus 9. In 
de tabellen staan de resoluties 1 t/m 10 uitgezet van links naar rechts! 

TblEl D a e . . e !J emi e 'dd ld f en over se en z , proc. pf r soon LP . 1 , sessie 

bfm 1 8.72 8.66 8.36 8.36 7.32 5.39 5.14 4.50 4.38 3.73 
bfm 2 6.87 7.06 6.78 6.12 5.78 4.09 3.84 3.54 3.26 3.10 
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bfm 1 0.25 0.44 0.38 0.46 0.93 0.29 0.68 0.81 0.65 0.26 

1 bfm 2 11 0.93 1 0.51 1 0.88 I 0.75 1 0.94 1 0.28 I 0.36 I 0.47 1 0.33 I 0.23 1 

bfm 1 
bfm 2 

Tabel E.4: De s ~reidin 1en van de stimuli, proefpersoon FD, sessie 1 
1 bfm 1 0.98 0.97 1.16 0.89 0.75 0.43 0.77 1.10 0.92 0.63 I 
1 bfm 2 0.89 1.00 1.08 1.17 1.14 0.71 0.77 0.67 0.72 0.431 

Tabel E.5: De emiddelden over se en zt ersoon JL sessie 1 
8 6.67 6.11 4.80 4.36 

bfm 2 8.06 8.00 7.86 7.63 7.47 3 3.99 3.44 2.47 1.80 

bfm 2 0.61 

bfm 1 6.52 6.32 6.18 6.47 6.16 5.47 5.34 4.79 4.31 
bfm 2 5.31 5.11 5.39 5.14 4.99 4.72 4.23 3.90 3.74 3.21 

Tabel E.8: De svreidinr,en van de stimuli, proefpersoon LP, sessie 2 
bfm 1 0.57 0.69 0.76 0.43 0.64 0.54 0.60 0.60 0.55 0.53 
bfm 2 0.80 0.68 0.63 0.69 0.85 0.55 0.43 0.51 0.52 0.24 

bfm 1 7.21 6.94 7.02 6.91 6.72 6.56 6 .21 5.73 4.99 4.91 
bfm 2 5.50 5.54 5.32 4.69 4.28 3.88 3.13 2.61 

TblElO D a e e sprei tngen van e s imu 1. , f vr()P_ per8oon FD . f! , sessie 
bfm 1 0.93 0.98 1.04 0.88 0 .ï5 0.88 0.74 0.64 0.99 0.87 

bfm 2 1.02 1.25 1.11 1.46 1.28 1.02 1.20 0.68 0.71 0.49 
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Tabel E.11: De emiddelden over ac en zt 
bfm 1 8.12 7.68 7.98 7.81 7.54 
bfm 2 6.42 6.22 6.03 6.00 5.54 1.27 

Tabel E.12: De s reidin en van de stimuli, 
1.11 0.79 1.28 1.20 

bfm 2 1.15 1.15 1.46 1.18 1.61 1.54 1.62 1.37 0.60 0.31 
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E. 2 De resultaten van alle proefpersonen in 
alle zittingen 

In de volgende tabellen (E.13 t/m E.28) staan de resultaten van alle proef
personen. Bij de tweede sessie zijn de resultaten van 1 proefpersoon buiten 
beschouwing gelaten (BR2). Er is gemiddeld over de scènes en de proef
personen. In totaal zijn er in sessie 1 20 experimenten dus 60 replicaties. 
In sessie twee zijn er 57 replicaties. De standaarddeviatie wordt aange
duid met CT,e,pp• De standaarddeviatie van één afzonderlijke scène wordt 
aangeduid met bijvoorbeeld C11:1ao,muur• 

Tabel E.13: Het emiddelde van de se en de sessie 1 
bfm 1 8.65 8.65 8.33 8.29 7.59 6.66 6.09 5.61 4.88 4.35 
bfm 2 7.02 6.91 6.70 6.14 6.07 4.54 3.96 3.47 2.85 2.22 

Tabel E.14: u,e , aessie 1 

bfm 1 0.80 0.75 0.88 0.82 1.04 0.97 0.93 1.24 1.15 1.13 
bfm 2 1.15 1.28 1.19 1.21 1.34 1.03 0.95 0.85 1.01 1.00 

Tabel E.15 : Het oemid e d ld e van de scèn ~ ' ki nn~mnvr ot•er d . 1 e PP, sessie 
bfm 1 8.82 8.87 8.60 8.72 7.91 6.62 6.41 6.35 5.62 4.75 
bfm 2 7.37 7.26 6.92 6.44 6.96 4.88 4.26 3.62 2.77 2.06 
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Tabel E 16· De u1c1 ooamuur, 11e11sie 1 

bfm 1 0.72 0.64 0.69 0.62 1.00 0.82 0.60 0.85 1 0.83 1.06 1 

bfm 2 0.96 1.33 0.93 0.88 1.02 1.20 0.74 0.73 1 0.98 0.86 I 

Tabel E .17: Het emiddelde van de scène 'thielke' over de 
bfm 1 8.57 8.41 8.01 7.99 7.37 6.66 5.39 3.88 
bfm 2 6.91 6.73 6.60 5.86 5.61 4.46 3.98 3.55 3.20 2.47 

Tabel E 18· De tTth· 11c sessie 1 ,e e 
bfm 1 0.93 0.92 1.09 I 0.86 1.06 1.10 0.92 1.37 1.19 1.17 
bfm 2 1.24 1.24 1.30 1 1.50 1.34 0.99 1.03 0.93 0.98 1.04 

Tabel E .19: Het emiddelde van de scène 'terras' over de sessie 1 
bfm 1 8.54 8.67 8.39 8.16 7.49 6.70 6.47 5.55 4.69 4.41 
bfm 2 6.57 6.11 5.66 4.28 3.64 3.23 2.59 2.14 

Tabel E.20: De O'terraa sessie 1 
bfm 1 0.73 0.61 0.73 0.80 1.02 1.01 0.85 1.04 1.02 1.03 
bfm 2 1.21 1.27 1.33 1.15 1.21 0.81 1.01 0.87 1.03 1.09 

Tb IE 21 H t a e e gemi e "dd ld e van d e se en d . 2 e pp, sessie 

bfm 1 7.32 7.15 7.14 7.14 6.75 6.28 6.13 1 5.55 4.88 4.53 
bfm 2 5.62 5.55 5.54 5.26 5.10 4.71 4.11 1 3.28 2.86 2.19 

Tabel E 22· u IC )Dl sessie 2 

bfm 1 1.11 1.03 1.13 1.12 0.99 1.14 1.10 1.00 1.13 1.13 1 

bfm 2 1.15 1.16 1.28 1.37 1.46 1.19 1.26 1.08 1.04 0.99 I 

Tb IE 23 H t a e e gemi e 'dd Id e van d e scen e 'kl aagmuur over d . 2 e PP, sessie 

bfm 1 8.03 7.88 7.79 7.89 7.43 6.71 6.71 6.39 5.93 5.13 
bfm 2 5.98 5.95 6.03 6.01 6.21 5.37 4.81 3.27 2.94 2.12 

Tabel E 24· De u klaagmuur , sessie 2 

bfm 1 0.82 0.91 0 .97 0.82 0.66 1.26 0.82 0.78 0.54 0.91 

bfm 2 1.00 0.85 1.20 1.08 1.11 1.20 1.00 1.17 1.07 0.95 
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Tb l E 25 H t a e : e _gem, e e van d e scene te e over 'th . Ik ' d . e e ""• sessie 
1 bfm 1 6.67 1 6.66 1 6.27 6.45 6 .06 5.86 5.19 4.89 3.96 3.89 
1 bfm 2 5.16 1 5.18 1 4 .95 4.79 4.27 4.22 3.88 3.38 2.71 2.09 

Tabel E.26: De Ut iel/ce sessie e 
bfm 1 1.06 0.82 0.95 1.14 0.90 1.00 0.87 0.81 1.02 0.99 
bfm 2 1.20 1.29 1.43 1.60 1.45 0.97 1.26 1.10 1.15 0.99 

Tabel E.27: Het emiddelde van de scène 'terras' over de sessie 2 
bfm 1 7.28 6.92 7.35 7.07 6.76 6.26 6.49 5.36 4.76 4.57 
bfm 2 5.71 5.51 5.63 4.98 4.83 4.54 3.64 3.18 2.93 2.36 

Tabel E 28· De Ut erraa, sessie 2 
bfm 1 1.02 0.96 0.93 0.89 0.89 1.02 0.96 0.79 0.74 1.15 
bfm 2 1.13 1.22 0.97 1.10 1.09 1.14 1.24 1.04 0.94 1.07 
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E.3 De resultaten van de proefpersonen die 
1 keer hebben deelgenomen aan het ex
periment 

Om een indruk te krijgen van de verschillen tussen proefpersonen onderling 
wordt ook nog gekeken na.ar alle resultaten van de proefpersonen die slechts 
één keer hebben deelgenomen aan het experiment. In totaal worden 11 
proefpersonen bij sessie 1 in beschouwing genomen en 10 bij sessie 2. De 
resoluties 1 t/m 10 sta.an in de tabellen uitgezet van links naar rechts. 
De standaarddeviatie van de proefpersonen en van de scènes worden resp. 
aangeduid met u,,,, en "•c• De resultaten staan vermeld in de tabellen E.29 
t/m E.40. 

Tabel E.29: Het oemiddelde van de proe/peraonen aeaaie 1 
bfm 1 se 1 8.88 8.85 8.45 8.66 7.66 6.73 6.42 6.53 5.72 5.04 

se 2 8 .65 8.37 7.93 7.81 7.27 6.83 5.57 5.10 4.63 4.15 
se 3 8 .29 8.55 8.35 8.04 7.26 6.87 6.58 5.83 4.71 4.75 

bfm 2 se 1 7.40 7.18 6.76 6.19 6.93 4.83 4.26 3.68 2.81 1.82 
se 2 7.03 6.55 6.60 5.60 5.38 4.51 4.11 3.62 3.38 2.42 
se 3 6.60 6.58 6 .36 5.77 5.42 4.36 3.88 3.36 2.50 1.97 

Tabel E 30· De u aeaaie 1 l)l)J 

bfm 1 1 se 1 0.63 0.67 0.74 0.56 0.90 0.86 0.56 0.80 0.84 1.32 
se 2 0.65 0.67 0.80 0.59 0.69 0.90 1.02 1.71 1.51 1.50 
se 3 0.70 0.43 0.34 0.65 0.52 0.62 0.75 0.91 1.35 1.23 

bfm 2 se 1 1.08 1.67 0.81 0.74 1.02 1.48 0.89 0.83 1.16 0.98 
se 2 1.23 1.39 1.49 1.61 1.26 1.03 1.26 1.18 1.17 1.27 
se 3 1.34 1.43 1.37 1.02 1.20 0.87 1.16 0.97 1.27 1.31 

Tabel E 31 · De u gemiddeld ot•er de cc cn cir 1 'J)J) ' . . 

bfm 1 0.66 0.59 0.63 0.60 0.ïO 0.ï9 0 .ï8 1.14 1.23 1.35 

bfm 2 1.22 1.50 1.22 1.13 1.16 1.13 1.10 0.99 1.20 1.18 
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Tabel E.32: De u,c emiddeld over de sessie 1 
bfm 1 0.42 0.51 0.53 0.54 0.67 0.54 0.62 0.85 0.69 0.57 
bfm 2 0.58 0.68 0.65 0.70 0.99 0.75 0.51 0.64 0.63 0.52 

Tabel E 33: Het gemiddelde van de se en ,,,, sessie 1 
bfm 1 8.61 8.59 8.25 8.17 7.40 6.81 6 .19 5.82 5.02 4.65 
bfm 2 7.01 6.77 6.58 5.85 5.91 4.57 4.08 3.55 2.90 2.07 

Tabel E 34· De u sessie 1 ,c.oo, 

1 bfm 1 11 o.69 0.61 0.68 0.69 0.72 0.78 0.90 1 1.31 1.33 1 1.36 1 

1 bfm 2 111.23 1.49 1.23 1.17 1.34 1.14 1.09 I 0.98 1.22 1 1.18 1 

Tabel E .35: Het gemiddelde van de r,roefr,ersonen sessie J! 
bfm 1 se 1 8.29 8.06 7.93 8.13 7.50 6.58 6.92 6.49 6.13 

se 2 6.64 6.93 6.28 6.22 5.95 5.85 5.03 4.70 3.98 
se 3 7.15 6.94 7.41 7.25 6.64 6.05 6.51 5.22 4.69 

bfm 2 se 1 5.87 5.84 6.06 6.11 6.26 5.22 4.97 3.26 3.02 
se 2 5.01 5.09 4.77 4.58 3.99 3.88 3.57 3.29 2.64 
se 3 5.63 5.49 5.66 5.06 4.92 4.47 3.49 2.76 2.69 

Tabel E 36· De u sessie J! ·pp , 

bfm 1 se 1 0.68 0.78 0.88 0.64 0.46 1.51 0.89 1.00 0.49 
se 2 1.09 0.85 0 .85 1.30 0.86 0.98 1.05 0.99 1.25 
se 3 1.10 0 .82 0.66 0.72 0.91 1.17 0.91 0.98 0.90 

bfm 2 se 1 1.21 0.96 1.52 1.28 1.26 1.29 0.92 1.19 0.96 
se 2 1.20 1.34 1.43 1.79 1.72 1.10 1.32 1.10 1.44 
se 3 1.19 1.30 1.07 1.01 1.08 1.11 1.36 0.97 0.98 

Tabel E.37: De <Tp gemiddeld over de se, sessie f2 

bfm 1 0.96 0.81 0.80 0.89 0.74 1.22 0 .95 0.99 0.88 1.24 
bfm 2 1.20 1.20 1.34 1.36 1.35 1.17 1.20 1.08 1.12 1.09 

Tb l E 38 D a e e <Tu gemi e "dd ld over d e pp, ses.01,; !! 

bfm 1 0.96 0.85 0 .90 1.00 0.92 0.84 1.12 1.02 1.12 0.67 

bfm 2 0.75 0.77 0.81 1.03 1.31 1.01 1.00 0.55 0.64 0.36 
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5.07 
4.00 
4.74 
2.04 
1.91 
2.16 

1.11 
1.19 
1.43 
1.01 
1.04 
1.22 



Tabel E.39: Het emiddelde van de se en sessie t 
bfm 1 7.36 7.31 7.21 7.20 6.70 6.16 6.15 5.47 4.93 4.60 
bfm 2 5.50 5.47 5.50 5.25 5.06 4.52 4.01 3.10 2.78 2.04 

Tabel E 40· De u ac.r,r,, sessie 2 

bfm 1 1.18 0.95 1.05 1.20 0.98 1.24 1.24 1.22 1 1.28 1.29 
bfm 2 1.21 1.21 1.42 1.50 1.64 1.26 1.36 1.08 1 1.12 1.06 
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Appendix F 

Resultaten van de berekening 
van de subjectieve schalen 

F .1 De resultaten van de proefpersonen die 
3 keer hebben deelgenomen aan het ex
periment 

In tabellen F .1 t / m F .6 staan de resultaten van de berekeningen van de 
subjectieve schalen. Hierbij is de subjectieve schaal gebaseerd op 9 replica
ties. In de tabellen staan de subjectieve schaalwaarden voor elke stimulus. 
Stimulus 1 t/m 10 komen overeen met beeldformaat 1 en stimulus 11 t/m 
20 met beeldformaat 3. De nummers 1 t/m 10 en 11 t/m 20 komen overeen 
met de opeenvolgende resoluties 1 t/m 10 voor beeldformaat 1 en 3 resp. 
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Tabel F.l: DE SUBJECTIEVE KWAL/TEITSSCHAAL GEBASEERD OP DE 
RESULTATEN VAN 1 PROEFPERSOON, IN DRIE EXP. {LP,SESSIE 1) 

STIMULUS NO. SCHAALWAARDE STANDAARDDEVIATIE 
1 7.916 0.916 
2 8.117 1.157 
3 6.901 0.986 
4 7.135 0.692 
5 5.872 0.790 
6 3.588 0.898 
7 3.192 0.823 
8 2.253 0.709 
9 1.930 1.157 
10 1.022 1.224 
11 5.112 0.735 
12 5.061 0.649 
13 5.010 0.845 
14 4.307 1.026 
15 3.765 0.963 
16 1.678 0.723 
17 1.300 0.649 
18 0.774 1.044 
19 0.123 1.108 
20 0.000 2.905 

STRESS-WAARDE: 0.04789 
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Tabel F.2: DE SUBJECTIEVE KWALITEITSSCHAAL GEBASEERD OP DE 
RESULTATEN VAN 1 PROEFPERSOON IN DRIE EXP. (LP, SESSIE l) 

STIMULUS NO. SCHAALWAARDE STANDAARDDEVIATIE 
1 5.596 1.392 
2 5.034 1.121 
3 4.828 1.162 
4 5.091 0.898 
5 4.828 0.863 
6 4.016 0.988 
7 3.681 1.018 
8 3.493 0.827 
9 3.075 0.834 
10 2.589 1.256 
11 3.859 0.978 
12 3.392 0.962 
13 3.810 0.920 
14 3.681 1.018 
15 3.234 1.076 
16 2.551 1.148 
17 1.994 0.838 
18 1.597 0.777 
19 1.290 0.780 
20 0.123 1.145 

STRESS-WAARDE: 0.04679 
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Tabel F.3: DE SUBJECTIEVE KWALITEITSSCHAAL GEBASEERD OP DE 
RESULTATEN VAN 1 PROEFPERSOON IN DRIE EXP. (FD, SESSIE 1 

STIMULUS NO. SCHAALWAARDE STANDAARDDEVIATIE 
1 5.828 0.901 
2 5.828 0.977 
3 5.682 0.859 
4 5.455 0.779 
5 4.821 0 .962 
6 4.218 0.698 
7 4.254 1.181 
8 3.348 0.786 
9 3.021 0.719 
10 1.899 0.851 
11 4.164 0.991 
12 4.075 1.139 
13 4.075 0.818 
14 3.897 1.318 
15 3.656 1.034 
16 2.230 0.951 
17 1.899 0.851 
18 0.899 0.676 
19 0.186 1.276 
20 0.000 2.232 

STRESS-WAARDE: 0.04067 
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Tabel F.4: DE SUBJECTIEVE KWALITEITSSCHAAL GEBASEERD OP DE 
RESULTATEN VAN 1 PROEFPERSOON IN DRIE EXP. (FD, SESSIE t 

STIMULUS NO. SCHAALWAARDE STANDAARDDEVIATIE 
1 4.502 0.745 

' 2 4.190 0.846 
3 4.431 0.935 
4 4.431 0.900 
5 4.076 0.996 
6 4.076 0.844 
7 3.847 0.561 
8 3.455 0.539 
9 3.079 1.144 
10 2.814 0.884 
11 3.022 1.044 
12 3.343 1.052 
13 3.117 0.629 
14 2.478 0.851 
15 2.569 0.642 
16 2.680 1.030 
17 2.356 0.859 
18 1.904 0.684 
19 0.971 0.922 
20 0.627 3.892 

STRESS-WAARDE: 0.04646 
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Tabel F.5: DE SUBJECTIEVE KWALITEITSSCHAAL GEBASEERD OP DE 
RESULTATEN VAN 1 PROEFPERSOON IN DRIE EXP. {JL, SESSIE 1) 

STIMULUS NO. SCHAALWAARDE STANDAARDDEVIATIE 
1 9.507 0.868 
2 9.807 1.314 
3 9.264 1.043 
4 9.210 1.361 
5 9.426 0.938 
6 6.116 0.684 
7 4.966 0.740 
8 4.547 0.753 
9 3.246 0.681 
10 2.996 0.617 
11 7.269 2.465 
12 7.061 0.376 
13 6.939 0.730 
14 6.116 1.038 
15 6.116 0.752 
16 3.901 0.729 
17 2.633 0.933 
18 2.153 0.861 
19 0.996 0.813 
20 0.298 2.305 

STRESS-WAARDE: 0.02817 
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Tabel F.6: DE SUBJECTIEVE KWALITEITSSGHAAL GEBASEERD OP DE 
RESULTATEN VAN 1 PROEFPERSOON IN DRIE EXP. {JL, SESSIE f) 

STIMULUS NO. SCHAALWAARDE STANDAARDDEVIATIE 
1 5.419 0.912 
2 5.098 1.009 
3 5.419 1.148 
4 5.419 1.172 
5 5.348 0.904 
6 4.577 1.017 
7 4.094 1.014 
8 3.262 0.965 
9 2.869 0.880 
10 2.572 1.076 
11 4.128 0.984 
12 3.906 0.983 
13 3.816 0.940 
14 3.772 0.887 
15 3.262 0.901 
16 3.262 0.767 
17 2.728 0.957 
18 1.984 1.565 
19 1.471 0.907 
20 0.477 1.010 

STRESS-WAARDE: 0.04605 
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F .2 De gezamenlijke resultaten van de 
proefpersonen die drie keer hebben 
deelgenomen aan het experiment 

In de tabellen F. 7 en F .8 is de subjectieve schaal berekent uit 27 replicaties. 
(3 scènes, 3 zittingen, 3 proefpersonen) 
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Ta.bel F.7: DE SUBJECTIEVE KWALITEITSSCHAAL GEBASEERD OP DE 
RESULTATEN VAN 9 PROEFPERSONEN ILP,FD,JL, SESSIE 1, 9 EXP. 

STIMULUS NO. SCHAALWAARDE STANDAARDDEVIATIE 
1 7.680 0.983 
2 7.881 0.952 
3 7.503 0.921 
4 7.459 0.902 
5 6.442 1.109 
6 5.404 1.071 
7 5.284 0.840 
8 4.813 0.887 
9 4.191 0 .894 
10 3.394 0.912 
11 6.118 1.230 
12 6.146 1.588 
13 6.042 1.045 
14 5.633 1.176 
15 5.453 1.019 
16 3.886 0.925 
17 3.205 0.825 
18 2.575 0.908 
19 1.720 0 .896 
20 1.277 0.917 

STRESS-WAARDE: 0.01800 
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Tabel F.8: DE SUBJECTIEVE KWALITEITSSCHAAL GEBASEERD OP DE 
RESULTATEN VAN 9 PROEFPERSONEN 1LP,FD,JL, SESSIE e, 9 EXP. J 

STIMULUS NO. SCHAALWAARDE STANDAARDDEVIATIE 
1 5.312 0.991 
2 5.105 1.015 
3 5.233 1.195 
4 5.105 1.253 
5 4.938 0.925 
6 4.460 0.971 
7 4.317 1.131 
8 3.931 1.024 
9 3.327 0.861 
10 2.889 0.816 
11 4.082 1.060 
12 4.126 1.100 
13 3.862 0.894 
14 3.694 1.231 
15 3.647 0.918 
16 3.053 0.760 
17 2.665 0.840 
18 1.957 0.960 
19 1.367 0.899 
20 1.273 1.155 

STRESS-WAARDE: 0.02390 
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F.3 De resultaten van alle proefpersonen 
gezamenlijk 

In de tabellen F.9 en F.10 is subjectieve schaal berekend op grond van 60 
resp. 57 replicaties. De tabellen F.11 t/m F.16 geven ieder 20 stimuli van 
één bepaalde scène. Alle scènes zijn gezamenlijk geschaald. Met andere 
woorden we onderscheiden 60 verschillende stimuli in het experiment voor 
elke sessie. De scènes zelf worden niet als replicatie beschouwd! Het aantal 
replicaties per stimulus is dus 20 resp. 19! 
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Tabel F.9: DE SUBJECTIEVE KWALITEIT GEBASEERD OP DE RESUL-
TATEN VAN 1,1 PROEFPERSONEN (EO) EXPERIMENTEN, SESSIE 1 

STIMULUS NO. SCHAALWAARDE STANDAARDDEVIATIE 
1 7.914 0.996 
2 7.783 1.114 
3 7.467 0.906 
4 7.382 0.904 
5 6.399 1.073 
6 5.595 0.999 
7 5.273 0.873 
8 4.868 0.962 
9 4.220 0.898 
10 3.682 0.831 
11 6.143 1.056 
12 5.969 0.954 
13 5.833 1.050 
14 5.358 1.108 
15 5.172 1.198 
16 3.871 1.067 
17 3.351 1.009 
18 2.940 1.036 
19 2.183 0.886 
20 1.752 1.079 

STRESS-WAARDE: 0.01353 
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Tabel F.10: DE SUBJECTIEVE KWALITEIT GEBASEERD OP DE RESUL-
TATEN VAN 19 PROEFPERSONEN (19) EXPERIMENTEN, SESSIE t 

STIMULUS NO. SCHAALWAARDE STANDAARD DEVIATIE 
1 5.894 1.120 
2 5.607 1.035 
3 5.675 1.115 
4 5.639 0.933 
5 5.265 0.954 
6 4.830 0.921 
7 4.789 1.027 
8 4.228 0.763 
9 3.827 1.017 
10 3.492 0.893 
11 4.448 1.126 
12 4.442 1.045 
13 4.268 1.045 
14 4.170 0.936 
15 3.895 1.119 
16 3.539 0.899 
17 3.092 0.936 
18 2.415 1.115 
19 2.063 0.995 
20 1.537 1.005 

STRESS-WAARDE: 0 .01698 
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Tabel F .11: DE SUBJECTIEVE KWALITEIT GEBASEERD OP DE RE
SULTATEN VAN 1~ PROEFPERSONEN {!W} EXPERIMENTEN, DE SCÈNE 
KLAAGMUUR SESSIE 1 ., 

STIMULUS NO. SCHAALWAARDE STANDAARDDEVIATIE 
1 7.545 0.941 
2 7.437 1.195 
3 7.082 0.880 
4 7.206 0.947 
5 5.960 0.938 
6 5.196 1.156 
7 4.867 0.813 
8 4.805 0.973 
9 4.163 0.911 
10 3.366 0.815 
11 7.189 0.950 
12 6.995 0.887 
13 6.655 1.001 
14 6.548 0.902 
15 5.650 0.922 
16 4.945 1.177 
17 4.002 0.888 
18 3.757 0.803 
19 2.819 0.807 
20 2.323 0.779 

65 



Ta.bel F.12: DE SUBJECTIEVE KWALITEIT GEBASEERD OP DE RE
SULTATEN VAN L/ PROEFPERSONEN {JW} EXPERIMENTEN, DE SCÈNE 
THIELKE SESSIE 1 ·, 

STIMULUS NO. SCHAALWAARDE STANDAARDDEVIATIE 
21 7.082 1.011 
22 7.137 0.913 
23 6.785 0.949 
24 6.255 1.004 
25 5.529 1.053 
26 5.022 0.981 
27 4.851 1.062 
28 4.212 1.076 
29 3.366 0.818 
30 3.008 0.998 
31 5.628 0.999 
32 5.529 1.000 
33 5.317 0.952 
34 4.945 1.068 
35 5.522 1.096 
36 3.560 1.015 
37 3.008 0.843 
38 2.433 1.174 
39 1.581 1.015 
40 1.004 1.133 
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Tabel F .13: DE SUBJECTIEVE KWALITEIT GEBASEERD OP DE RESUL
TATEN VAN 14 PROEFPERSONEN (J!O} EXPERIMENTEN, DE SCÈNE TER
RAS SESSIE 1 I 

STIMULUS NO. SCHAALWAARDE STANDAARDDEVIATIE 
41 5.196 1.112 
42 5.291 1.051 
43 5.022 1.030 
44 4.335 1.160 
45 4.212 1.028 
46 3.244 0.817 
47 2.323 1.117 
48 2.244 0 .975 
49 1.873 1.017 
50 1.413 1.159 
51 5.196 1.126 
52 5.291 0.947 
53 5.196 1.233 
54 4.805 1.066 
55 4.239 1.257 
56 2.914 1.005 
57 2.433 1.007 
58 2.128 0.948 
59 1.342 0.895 
60 1.052 1.200 

STRESS-WAARDE: 0.02438 
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Tabel F.14: DE SUBJECTIEVE KWALITEIT GEBASEERD OP DE RE
SULTATEN VAN 19 PROEFPERSONEN {19) EXPERIMENTEN, DE SCÈNE 
KLAAGMUUR SESSIE E ., 

STIMULUS NO. SCHAALWAARDE STANDAARDDEVIATIE 
1 5.917 1.033 
2 5.723 1.124 
3 5.687 0.960 
4 5.874 1.020 
5 5.476 1.010 
6 5.044 0.943 
7 4.646 1.118 
8 4.409 0.852 
9 4.033 0.953 
10 3.199 0.915 
11 4.431 1.282 
12 4.579 0.917 
13 4.085 0.993 
14 4.431 0.956 
15 3.972 0.925 
16 3.654 1.150 
17 3.141 0.877 
18 3.044 0.965 
19 2.107 1.169 
20 2.248 1.150 
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Tabel F.15: DE SUBJECTIEVE KWALITEIT GEBASEERD OP DE RE
SULTATEN VAN 19 PROEFPERSONEN {19) EXPERIMENTEN, DE SCÈNE 
THIELKE SESSIE f ,, 

STIMULUS NO. SCHAALWAARDE STANDAARDDEVIATIE 
21 5.346 0.931 
22 4.835 0.923 
23 5.350 0.972 
24 4.931 1.003 
25 4.539 0 .972 
26 4.135 0.854 
27 4.284 1.075 
28 3.385 0.777 
29 3.048 0.901 
30 2.661 0.755 
31 4.108 1.011 
32 4.063 1.483 
33 4.063 0.890 
34 4.153 0.947 
35 4.367 1.309 
36 3.306 1.036 
37 2.702 0.835 
38 1.842 1.149 
39 1.424 1.001 
40 0 .863 1.057 
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Tabel F.16: DE SUBJECTIEVE KWALITEIT GEBASEERD OP DE RESUL
TATEN VAN 19 PROEFPERSONEN {19} EXPERIMENTEN, DE SCÈNE TER
RAS SESSIE t , 

STIMULUS NO. SCHAALWAARDE STANDAARDDEVIATIE 
41 3.199 0.990 
42 3.501 0.949 
43 2.745 1.003 
44 2.346 0.928 
45 2.391 0.852 
46 2.379 0.862 
47 2.043 0.925 
48 1.621 1.004 
49 1.412 0.902 
50 0.895 1.197 
51 3.708 1.121 
52 3.288 0.972 
53 3.562 0.922 
54 3.227 1.161 
55 3.070 1.033 
56 2.622 0.917 
57 2.043 0.995 
58 1.610 1.053 
59 1.310 0.954 
60 0.960 1.066 

STRESS-WAARDE: 0.02954 
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F .4 De resultaten van de proefpersonen die 
1 keer hebben deelgenomen aan het ex
periment 

In de tabellen F .17 en F .18 staan de resultaten van het programma sucint 
voor de proefpersonen die slechts 1 keer hebben deelgenomen aan het ex
periment. Hierbij waren 11 proefpersonen betrokken waarvan er 1 in de 
tweede sessie buiten beschouwing is gelaten. De subjectieve schaal is dus 
gebaseerd op resp. 33 en 30 replicaties. 
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Tabel F.17: DE SUBJECTIEVE KWA.L/TEITSSCHAAL GEBASEERD OP DE 
RESULTATEN VAN 11 PROEFPERSONEN (AL11, SESSIE 1) 

STIMULUS NO. SCHAALWAARDE STANDAARDDEVIATIE 
1 7.121 1.070 
2 6.818 0.982 
3 6.492 0.890 
4 6.250 0.915 
5 5.350 1.059 
6 4.817 1.047 
7 4.342 0.829 
8 4.007 0.919 
9 3.383 0.958 
10 3.025 0.960 
11 5.012 1.075 
12 4.884 0.985 
13 4 .716 1.012 
14 4.164 0.914 
15 3.971 0.995 
16 3.090 0 .803 
17 2.532 1.153 
18 2.225 1.096 
19 1.584 0.967 
20 1.182 1.371 

STRESS-WAARDE: 0.02205 
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Tabel F .18: DE SUBJECTIEVE KWAL/TEITSSCHAAL GEBASEERD OP DE 
RESULTATEN VAN 10 PROEFPERSONEN {AL10, SESSIE t). 

STIMULUS NO . SCHAALWAARDE STANDAARDDEVIATIE 
1 4.877 0.998 
2 4.620 1.043 
3 4.709 0.990 
4 4.677 0.994 
5 4.246 0.924 
6 3.748 0.993 
7 3.793 0.970 
8 3.002 0.873 
9 2.812 0.951 
10 2.555 0.876 
11 3.308 0.978 
12 3.323 0.983 
13 3.094 1.037 
14 3.165 0.980 
15 2.759 1.095 
16 2.436 1.025 
17 2.034 0.990 
18 1.388 1.164 
19 1.266 0.981 
20 0.804 1.154 

STRESS-WAARDE: 0.02453 
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