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Samenvatting. 

In dit verslag z1Jn de technische realisatie, de uitvoering en de resultaten van twee 

experimenten met pixelstructuren beschreven. 

In het eerste experiment werden orthogonale pixelstructuren gebruikt met verschillende 

oppervlak-verhoudingen voor de pixels van de primaire kleuren. De verhoudingen werden zo 

gekozen dat de luminanties van de primairen voor wit licht dicht in elkaars buurt komen. Het 

idee was dat periodieke structuur hierdoor minder zichtbaar zou kunnen worden. In dit 

experiment is aangetoond dat aanpassen van oppervlak-verhoudingen inderdaad een 

verbetering van de kwaliteit van het beeld tot gevolg heeft. Een voordeel is ook dat 

aanpassmg van oppervlak-verhoudingen hogere lurninanties van beeldschermen mogelijk 

maakt. 

In experiment twee is weer gekeken naar oppervlakverhouding, nu voor hexagonale 

pixelstructuren. De resultaten zijn consistent met experiment 1. In dit experiment is ook 

gekeken naar de vorm van het pixel. Geconstateerd is dat een meer vierkante vorm van het 

drie kleuren pixel een hogere kwaliteit heeft dan een horizontale langwerpige vorm. 

In dit experiment is ook een frequentieverdubbeling toegepast door een pixel op te delen in 

twee gelijke pixels. De informatie-inhoud blijft dus gelijk. Deze frequentieverdubbeling geeft 

een sterke verhoging van de kwaliteit van de beelden. 

Bij toetsing van het model beschreven door Nijenhuis [1] aan de data van beide experimenten 

is gevonden dat het model een goede voorspellende waarde heeft. 
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1: Inleiding. 

Elektronische beeldweergavesystemen worden gekenmerkt door bemonstering. De afmeting 

van het bemonsteringselement wordt vaak, om technologische of financiële redenen, gekozen 

op de grens van zichtbaarheid. Door deze keuze komt het voor dat periodieke structuur ten 

gevolge van de bemonstering zichtbaar wordt. 

De perceptieve kwaliteit van de weergegeven beelden wordt bij bemonstering beperkt door 

zichtbaarheid van periodieke structuren. Het zien van deze periodieke structuren wordt meestal 

veroorzaakt door ongelijke luminanties van de primaire kleuren, rood, groen en blauw. 

We veronderstellen dat de periodieke structuur minder zichtbaar wordt indien de luminanties 

van de primaire kleuren "gelijker" zijn. Dit kan door het aanpassen van het bijbehorende 

oppervlak. De vraag is of deze veronderstelling juist is en of hierdoor de kwaliteit van de 

beelden beter wordt. In dit rapport wordt het onderzoek naar het antwoord op deze vraag 

beschreven. 

De factoren die belangrijk zijn voor de zichtbaarheid van een periodieke structuur zijn: 

- de frequentie (sampledichtheid) 

- de geometrische structuur 

- de interpolatiefunctie 

- grootte en vorm van de stralende oppervlakjes. 

In dit onderzoek wordt naast de oppervlakverhouding ook gekeken naar de sample-frequentie 

en naar de vorm van de stralende elementjes. 

Het verslag is als volgt ingedeeld: 

Hoofdstuk 2 behandelt de technische realisatie met de bijkomende problemen. 

Hoofdstuk 3 behandelt het eerste experiment waarin gekeken wordt naar de kwaliteit van 

beelden opgebouwd uit orthogonale structuren bij verschillende oppervlak-verhoudingen en 

twee sample-frequenties. 

Hoofdstuk 4 behandelt experiment twee. Hierin zijn de beelden opgebouwd uit hexagonale 

structuren. Hier wordt gekeken naar de invloed van oppervlakverhoudingen en de vorm van 

de pixels. 

In hoofdstuk 5 staan de conclusies. 
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2: Technische realisatie. 

2.1 Inleiding. 

Voor het gebruik van pixelstructuren is door Nijenhuis een programma ontwikkeld op het 

Gould DeAnza beeldbewerkingssysteem. In het programma wordt een superpixel gedefinieerd 

bestaande uit een aantal beeldpixels van de Gould DeAnza. Binnen het superpixel wordt van 

ieder beeldpixel maar één van de primaire kleuren aangestuurd. Door de verhouding van het 

aantal beeldpixels van de drie kleuren te variëren, wordt variatie van oppervlak-verhouding 

gesimuleerd. 

Door dit op deze manier te doen ontstaat er binnen het superpixel een luminantieverhouding 

tussen de drie primaire kleuren die niet gelijk hoeft te zijn aan de oorspronkelijke 

luminantieverhouding van het met de structuur bewerkte beeld. In de volgende paragraaf 

wordt hierop ingegaan. 

2.2: Kleurafwijking. 

Bij het gebruik van samplestructuren waarbij voor de drie primaire kleuren verschillende 

oppervlakken genomen worden, moet gecorrigeerd worden voor de ontstane veranderde 

luminantie verhouding. In eerste instantie is verondersteld dat deze correctie omgekeerd 

evenredig is met het oppervlak van de betreffende kleur.In principe is dit ook zo maar bij de 

simulaties blijkt dit niet helemaal te kloppen. Nadat er gecorrigeerd werd voor de 

oppervlakverhouding bleef er een kleurvervorming aanwezig. 

Uit metingen met de LMT luminantiemeter aan een beeldscherm (IPO4050) werd gevonden 

dat de luminantie van een vlak waarbij per rij om en om een pixel aan en een pixel uit gezet 

was niet gelijk is aan de helft van de luminantie van een vlak met alle pixels aan. De 

luminantie bleek beduidend minder te zijn namelijk maar ongeveer 37% van de luminantie 

van het homogene vlak. Bij verdere meting bleek dat deze 37% onafhankelijk is van de 

ingestelde grijswaarde. 

2 



primaire rood groen blauw theorie 
kleur (.62,.35) (.30,.59) (.15,.06) 

aantal 
pixels 

1 .37 .37 .37 .36 

2 .43 .43 .43 .45 

3 .46 .46 .46 .48 

4 .47 .47 .47 .48 

5 .48 .48 .48 .49 

6 .49 .49 .49 .50 

7 .50 .50 .50 .50 

8 .50 .50 .50 .50 

Tabel 1: Fractie van de luminantie een beeld opgebouwd uit pixelclusters ten opzichte van 
een vol vlak, als functie van de grootte van een pixelcluster (op een rij). Tussen haakjes staan 
de x en y coördinaat van de kleur. 

Bij een vlak met 2 pixels aan en 2 pixels uit enz. bleek de luminantie van dit vlak weer niet 

gelijk te zijn aan de helft van de luminantie van het homogene vlak, maar ook niet gelijk aan 

37% van deze luminantie. Het blijkt dat voor clusters van 3 pixels weer een andere waarde 

gevonden wordt. In tabel 1 is uitgezet de fractie van de luminantie van een homogeen vlak 

als functie van de grootte van het pixelcluster. 

De invloed van de afzonderlijke kleuren op elkaar is ook onderzocht. Dit is gedaan op 2 

manieren. De eerste is door het fractie van de luminantie van een homogeen vlak te meten 

als functie van de grijswaarde van één primaire kleur bij een constante waarde van de twee 

andere primaire kleuren. Dezelfde fracties zijn weer gevonden. 

De tweede manier is door te controleren of de luminantie van een vlak waarin de drie kleuren 

een bepaalde waarde hebben of deze gelijk is aan de som van de luminanties van iedere kleur 

afzonderlijk. Ook dit bleek correct te zijn. 
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Bij metingen, met behulp van een oscilloscoop, aan het videosignaal is eenzelfde afwijking 

gevonden. Van het videosignaal zijn de stijg- en daaltijden van een enkele pixel bepaald en 

met deze tijden is een stuksgewijze lineaire benadering van de puls in het videosignaal 

gemaakt. 

De stijg-, daal- en periodetijd zijn: 

stijgtijd: 

daaltijd: 

periode tijd: 

65 ns 

30 ns 

150 ns 

Met behulp van de lineaire benadering (fig. 1) is een correctietabel (tabel 1, theorie) berekend. 

Deze heeft een gemiddelde afwijking van 2,5 % met de luminantie-correcties. 

V 

1 

Fig 1: De stuksgewijze lineaire benadering van de video-puls en de ideale video-puls voor 1 

pixel aan en voor 2 pixels aan. De grijswaarde is evenredig met het oppervlak onder de puls. 

Bij een pixel bedraagt de oppervlakverhouding 0.37:0.50 en bij twee pixels is deze 0.43:0.50. 

Met deze gevonden gegevens kunnen we voor de beelden nieuwe correctiefactoren berekenen 

en deze toepassen op de beelden. Bij visuele inspectie van de beelden is geen 

kleurvervorming gevonden. Bij meting zijn geen significante verschillen gevonden. 
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3: Experiment 1. 

3.1 Inleiding. 

Zoals in hoofdstuk 1 beschreven is, is het van belang te weten wat de invloed is van 

oppervlak-verschillen. Het doel van dit experiment is, vast te stellen of er een 

kwaliteitsverandering van beelden ontstaat door het toepassen van oppervlak-verschillen. Om 

de invloed van pixelstructuur te vermijden werd in dit experiment ééndimensionale 

(horizontale) bemonstering gebruikt. De bemonstering in verticale richting was onzichtbaar. 

3.2 Structuren. 

De genomen structuren zijn allen ééndimensionale structuren, dit wil zeggen dat alle beelden 

opgebouwd zijn uit verticale lijnen van rood, groen en blauw. 

Om deze structuren te kunnen maken is een nieuwe eenheidspixel ingevoerd. Omdat we 

oppervlak-verschillen willen introduceren is het noodzakelijk om de nieuwe eenheidspixel 

groter te kiezen dan een 3 x 1 pixel van het beeldbewerkingssysteem. Gekozen is voor een 

9 x 1 pixel, dit wil zeggen dat de nieuwe eenheidspixel bestaat uit negen horizontale pixels. 

Binnen deze eenheidspixel zijn de oppervlakteverhoudingen gevarieerd. De gekozen 

verhoudingen zijn (R : G : B): 

- 3 : 3 : 3 (structuur 4) 

- 3 : 4: 2 

- 3 : 5 : 1 

-2:6:1 

(structuur 5) 

(structuur 6) 

(structuur 7) 

De verhouding van de luminanties van het D65 witpunt (x=0.31, y=0.33) zijn Lr : Lg : Li, = 

0.230 : 0.689 : 0.081. Structuur 7 met de verhouding 2 : 6 : 1 is hiervan de beste benadering. 

In figuur 2 is de oppervlakverandering grafisch weergegeven. Er is ook duidelijk zichtbaar 

dat de luminantievariatie voor grijstinten kleiner wordt bij gelijkblijvende gemiddelde 

luminantie binnen een RGB-cel. 

Ook is een fijnere structuur, dus hogere bemonsteringsfrequentie meegenomen. Deze structuur 

heeft een eenheidspixel van 6 x 1. Ook hierbij zijn oppervlakteverschillen toegepast, de 
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verhoudingen zijn: 

-2 2 2 

- 2 3 1 

(structuur 1) 

(structuur 2) 

JLM-,, B B B 
R R R 3 . 3 . 3 

~ '-•" 
~ 3 • 4·2 

Luminantie 

Q G I.Q G I.Q G 1.1 
Structuur 6 

2 · 6 . , 

Structuur 1 

~ ---•"'' ~ 2·3·1 

--> X 

Fig 2: De structuren met lurninantieprofiel. 
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3.3 Opzet experiment. 

Voor het experiment zijn zeven kleurenscènes1 genomen: 

- 2 natuurlijke scènes: Wanda en terrasgeel, 

- 2 pseudoteksten (positief en negatief contrast) 

- 3 abstracte scènes: een rand tussen twee gekleurde vlakken, een mondriaan, een compositie 

van de drie primaire kleuren volledig verzadigd en de mengvormen (wit, geel, magenta en 

cyaan) ervan. 

Deze scènes zijn bewerkt met de sample-structuren. Hierdoor ontstonden 42 beelden. Deze 

beelden zijn 496 x 496 pixels groot en worden weergegeven op een BARCO CCID 7351B 

hoge resolutie monitor (IPO4050). De kijkafstand bedraagt 5 meter en de grootte van een 

pixel komt overeen met 0.36 boogminuten. 

De piekluminatie van de scènes bedraagt 9.4 cd/m2 en de omgevingsluminatie is met behulp 

van burolampen op 4 cd/m2 gezet. 

De 42 beelden worden elk vier maal aan iedere proefpersoon aangeboden. 

Het experiment is uitgevoerd met 6 proefpersonen. De leeftijd van de proefpersonen is tussen 

de 25 en 44 jaar. Één proefpersoon is deuteranomaal (FB). 

Aan de proefpersonen is gevraagd om de perceptieve kwaliteit van de beelden te schalen 

tussen O en 10. Hierbij is opgemerkt dat de verschillen klein kunnen zijn en dat de 

kwaliteitsverschillen vaak veroorzaakt worden door het meer of minder zichtbaar zijn van de 

structuur. Voor het experiment krijgen de proefpersonen een proefserie van 21 beelden te 

zien, waarbij alle structuren en alle scènes voorkomen. 

1 Zelfde stimuli als gebruikt door Nijenhuis [1]. 
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3.4 Resultaten. 

In figuur 3 zijn de resultaten per proefpersoon uitgezet. Hierbij is al gemiddeld over de zeven 

scènes. Hierin is duidelijk te zien dat alle proefpersonen dezelfde trend volgen. De structuur 

2 scoort, op één proefpersoon na, altijd het hoogst, gevolgd door structuur 1. Deze twee 

structuren zijn de fijnste structuren, namelijk de structuur met eenheidspixel 6xl. Structuur 

2 is de structuur met oppervlakverhouding R:G:B = 2:3: 1. 

-Cl) -
0 
~ 
~ 

Q) 

-0 
0 
0 
.c 
(,) 
(1) 
Q) 

O> 

10-,------------------------------

8 

6 

4 

2 
• • 
0 ...... ... .. 0 - ·-Il Il 

fv 
fb 
mn 
mb 
rh 
tg 

O;-------.---.------r----r-----.----r----~-----l 
0 2 4 

structuurnummer 
6 8 

Fig 3: De gemiddelde kwaliteitsscores van de structuren per proefpersoon, de middeling is 

uitgevoerd over de scènes. Op de data is de Thurstone correctie toegepast. 
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Bij de overige structuren is ook te zien dat verandering van de oppervlakte-verhouding een 

betere kwaliteit van het beeld tot gevolg heeft en dus dat het idee van luminantie-egalisatie 

werkt. 

In figuur 4 zijn de resultaten per scène weergegeven. Te zien is dat de resultaten per scène 

oYereenkomen met de resultaten per proefpersoon. 

-Q) -
0 
~ 
~ 

(1) 

"'C 
0 
0 

..c 
() 
(/) 

Q) 

C) 

10,------------------------

8 

6 

4 

o-------<> w01 
. ........... . mon 

2 O· ······· ·· ·<> obs 
0-------0 ter 
& •·· ······• •e stl 
4-- •-4 ten 
-·-+ tep o,----~---r---.------,--~--~---.---~ 

0 2 4 

structuurnummer 
6 8 

Fig 4: Gemiddelde kwaliteitsscores van iedere scène uitgezet tegen de structuur. 
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3.5 Verklaring met behulp van model. 

In de dissertatie van Nijenhuis [1] zijn formules beschreven voor bepaling van de kwaliteit 

van beelden met een periodieke structuur. Deze kwaliteit (Q) kan bepaald worden met behulp 

van de impairment (I) [2]. Er geldt: 

I = 

Er is aangetoond dat de impairment evenredig is met de perceptieve sterkte (S) van het 

artefact. In formulevorm: 

De perceptieve sterkte kan beschreven worden met [ 1]: 

(1 + (~)3) 1/3 - 1 
mo 

SI? = c---------
( ~) 13 

mo 

m0 Is hierin een drempelconstante (0.018). m Noemen we de modulatiediepte en wordt 

beschreven met de formule: 

mp= sinc(w/d) 
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Hierin zijn: 

w de breedte van de kolommen, 

1/d de frequentie van de sample-structuur, 

~,L0 ,L8 de luminantie van rood, groen of blauw, 

cr is de spreiding van het gebruikte Gaussische filter (hier 0), 

cr0 is de optische spreiding van het menselijk visuele systeem. 

Met deze formules kunnen we voor het D65 witpunt de theoretische perceptieve kwaliteit per 

structuur bepalen. In figuur 5 zijn deze samen met de gemiddelde kwaliteitscores uitgezet. 

-Q) -
0 
~ 
~ 

Q) 

"O -0 
0 

..c 
(.) 
(/) 

Q) 
O') 

10""T"""----------------------------. 

8 

0 

6 

" 

• • data 
2 0 , , . .... .. ... 0 the o 

O-+-----.----,------.----.....-----r----.----.....-------1 
0 2 " structuurnummer 

6 8 

Fig. 5: Het model en de gemeten kwaliteitswaarden. 
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In figuur 5 is een duidelijke correlatie te zien tussen het model en de gemeten waarden. De 

afwijkingen bij de structuur 7 kunnen als volgt verklaard worden. Het model houdt geen 

rekening met de chromatische aberratie van het oog. Chromatische aberratie houdt in dat de 

brandpuntsafstand van een lens verschillend is voor verschillende golflengtes. De optische 

spreiding van het menselijk visuele systeem ( cr0) is verschillend per primaire kleur. De 

modulatiediepte m wordt door deze chromatische aberratie beïnvloedt, zodat de egalisatie 

minder goed is dan verwacht. Indien de modulatiediepte klein is zoals bij de structuren 6 en 

7, gaat deze beïnvloeding een rol spelen. 
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4: Experiment2. 

4.1 Inleiding. 

In het vorige experiment hebben we alleen gekeken naar kolomstructuren en naar 1-

dimensionale pixelstructuren. Bij experiment 2 zullen we kijken of de resultaten van 

experiment 1 ook van toepassing zijn op 2-dimensionale pixelstructuren in hexagonale 

configuratie. Ook zullen we de invloed van de geometrische vorm bekijken. Dit gebeurt door 

een 3 x 9 pixelstructuur te vergelijken met een 5 x 6 pixelstructuur. De 5 x 6 structuur krijgt 

ook twee verschillende oppervlak-verhoudingen. 

Tot slot is de 5 x 6 pixel opgedeeld in twee 5 x 3 pixels, deze twee pixels krijgen dezelfde 

inhoud. Dit is gedaan bij twee oppervlakverhoudingen. 

Onderzocht wordt hiermee of frequentieverdubbeling met gelijkblijvende informatie een 

verbetering van de kwaliteit kan opleveren. 

4.2 Structuren. 

De structuren zijn hexagonale structuren of, in het geval van de 3 x 9 structuren, de beste 

benadering hiervan. De kleuren zijn gecorrigeerd met de in hoofdstuk 2 beschreven 

correctiefactoren. De gemiddelde luminantie is voor alle sets van beelden gelijk gehouden. 

De 3 x 9 structuren zijn: 

- 3-3-3 (structuurnummer 1) 

- 2-6-1 (structuurnummer 2) 

De 5 x 6 structuren zijn: 

- 2-2-2 (structuurnummer 3) 

- 2-3-1 

- 1.5-4-0.5 

(structuurnummer 4) 

(structuurnummer 5) 

De dubbelpixelstructuren zijn: 

- 1-1-1 (structuurnummer 6) 

- 1-1.5-0.5 (structuurnummer 7) 
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3-3-3 
Structuur 1 

2-6-1 
Structuur 2 

y 

1 
2-2-2 
Structuur 3 

R B 

.1 G B R G B RI 2-3-1 
Structuur 4 

RI G B R G B 

G 
B 

G 1.5 - 4 - 0.5 

RG BR!G BR G BIR GB 1 - 1 - 1 
Structuur 7 

R GIBIR G BIR G BIR GB 

1 - 1.5 - 0.5 
Structuur 6 

-) X 

Fig 6: De hexagonale structuren. 
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4.3 Opzet experiment. 

Voor dit experiment zijn weer dezelfde zeven scènes genomen, de omstandigheden zijn gelijk 

gehouden aan het vorige experiment, behalve de kijkafstand. Deze is verkleind naar 3 meter. 

Hierdoor worden de verschillen in perceptieve kwaliteit van de beelden beter beoordeelbaar. 

De grootte van een pixel verandert hierdoor ook en wordt 0.60 boogminuten. 

De scènes zijn bewerkt met de sample-structuren. Hierdoor ontstonden 49 beelden die elk vier 

maal worden aangeboden. Het experiment is uitgevoerd met 6 proefpersonen, hieronder 

bevindt zich weer een kleurenzwakke proefpersoon (FB). 

Aan de proefpersonen is gevraagd om de perceptieve kwaliteit van de beelden te schalen 

tussen O en 10. Hierbij is opgemerkt dat de verschillen zeer klein kunnen zijn en dat de 

kwaliteits-verschillen vaak veroorzaakt worden door het meer of minder zichtbaar zijn van 

de structuur. 

4.4 Resultaten. 

In de figuur 7 zijn de resultaten van de afzonderlijke proefpersonen gemiddeld over de scènes 

te zien en in figuur 8 is het gemiddelde over de proefpersonen per scène uitgezet. 

Te zien is dat de 2-6-1 structuur (nr. 2) weer een hoger kwaliteitswaarde heeft dan de 3-3-3 

structuur (nr. 1). Ook is er enig verschil te zien tussen de structuren 3, 4 en 5, hier geldt ook 

dat de structuur met het grootste groene oppervlak iets hoger scoort. 

De dubbelstructuren (6,7) hebben de hoogste kwaliteit. Hier treedt echter niet op dat 

structuren met een groter groen oppervlak een betere kwaliteit hebben. Een verklaring 

hiervoor wordt in de volgende paragraaf gegeven. Ook treed bij deze structuren een afwijkend 

gedrag op bij de tekstscènes. Dit wordt 
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Fig 7: De gemiddelde kwaliteitsscores van de structuren per proefpersoon, de middeling is 

uitgevoerd over de scènes. Op de data is Thurstone correctie toegepast. 

veroorzaakt doordat bij deze structuren de tekst onscherper wordt. 

Bij de structuren 3, 4 en 5 zien we weer dat de verkleining van de modulatiediepte in het 

groene gebied groter is dan de toename van de modulatiediepte bij de twee andere kleuren. 
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Fig 8:Gemiddelde kwaliteitsscores van iedere scène uitgezet tegen de structuur. 
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4.5 Verklaring met model. 

Met behulp van het in hoofdstuk 3 beschreven model kan een voorspelling van de kwaliteit 

van de structuren gemaakt worden. Zoals het model beschreven is in hoofdstuk 3 is het alleen 

geschikt voor stimuli waarin 1 sensatie bepalend is voor de degradatie en de overige 

verwaarloosbaar zijn. 

In twee dimensionale structuren is dit in het algemeen niet het geval. Het model moet 

uitgebreid worden met een sommatie voor de sensatiesterktes. 

s = 
1/a -------.IS a + Sa + Sa V 1 2 3 

a Is hierin een vrije parameter. Nijenhuis vindt hier een waarde 4 voor. In figuur 9 is het 

model samen met de het gemiddelde van de experimenten uitgezet met a als parameter. In 

deze figuur is een duidelijke correlatie zichtbaar tussen het model en de experimentele data. 

Zichtbaar is dat a is vier een goede waarde is, maar dat a is twee betere resultaten oplevert. 

De slechtste resultaten geeft het geval waar voor S de maximale sensatie genomen is. Een 

sommatie van de sensatiesterktes is dus noodzakelijk. 
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Fig 9: De experimenteel gevonden waarden en de waarden berekend met het model. 
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5 Conclusies. 

Er is gevonden dat toepassen van andere oppervlakte-verhoudingen een verbetering van de 

kwaliteit van het beeld oplevert. Dit geldt voor orthogonale en hexagonale structuren. De 

veronderstelling dat de kwaliteit van beelden bij gelijkere luminanties voor rood, groen en 

blauw toeneemt wordt hiermee bevestigd. 

Een pixelstructuur opgebouwd uit blokken van 6 horizontale en 5 verticale pixels geeft een 

duidelijk betere kwaliteit dan een structuur van 9 x 3 pixels. 

Het opsplitsen van een pixel in twee pixels met gelijke informatie-inhoud geeft een 

verbetering van de kwaliteit van het beeld. Uitzondering hierop zijn de tekstscènes. 

Het model beschreven door Nijenhuis [1] geeft een voorspellende waarde. Bij grote 

oppervlakverhoudingen (2:6: 1) en daarbijhorende kleine modulatiediepten bestaan er 

afwijkingen. 

Voor tweedimensionale structuren is het noodzakelijk de sensatiesterktes te sommeren. Een 

exponent vier voldoet voor deze sommatie, maar een exponent 2 geeft betere resultaten. 

De maximale luminatie van een display is hoger als het groene element een groter oppervlak 

heeft. 
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