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Abstract 

In the experiment described in this paper we have tried 

to trace a saturation point in the guality judgement of 
subjects when 

stimuli and 
increasing the resolution of both complex 

of a black-white transition. Also the 
influence of the image size and the luminance level on 

this possible saturation point has been investigated. 

The results of this experiment show that for two accurate 

tested subjects such a saturation point exists by the 

three used luminance levels and that this saturation 

point moves with the luminance level. We also found out 
that these saturation points are the same for both 

subjects, although they didn't have the same visus at 

that luminance level. So there appears to be a relation 
between the luminance level and the saturation point. We 
briefly showed (only three luminance levels for the two 

subjects available) the linear relation between the 

logarithm of the mean luminance level of the complex 

scene and the saturation point at a certain image size. 

The image size itself produces only a vertical shift in 

this relation. Because only two image sizes were used we 
cannot give a relation between the image size and the 

saturation point at a certain luminance level. 

Earlier research showed the possibility that subjects 

base their judgement on the local sharp transitions with 
a high difference in luminance. To investigate this 

possibility we did an experiment in which we used such a 

sharp (black white) transition and determined the 

saturation points at three luminance levels corresponding 
to these in the complex scenes. According to this 

experiment saturation earlier appeared as in the 

experiment with the complex scenes. 



So from this experiment we have drawn the conclusion that 

subjects base their quality judgement not on the sharp 

high luminanced transitions in the scene, but mainly on 

the general impression of the stimulus. 



Samenvatting 

In het experiment dat wordt beschreven in dit verslag, 
wordt nagegaan of er een verzadigingspunt bestaat in het 
kwaliteitsoordeel van proefpersonen bij verhoging van de 

resolutie van zowel complexe scènes als van een zwartwit 

overgang. Alsmede wordt onderzocht wat de invloed van de 

parameters beeldformaat en luminantie op de ligging van 

dit mogelijke verzadigingspunt is. 

Uit het hier beschreven experiment blijkt dat voor twee 
zeer nauwkeurig geteste proefpersonen bij de beschouwde 
drie luminantieniveau's altijd een verzadigingspunt 

optreedt en dat dit verzadigingspunt afhankelijk van het 

luminantieniveau verschuift. Echter, de gemeten verzadi

gingspunten zijn bij gelijk luminantieniveau voor beide 
proefpersonen gelijk, ongeacht hun (verschillende) visus 

bij dat luminantieniveau en in dit geval vinden wij dus 
geen wegmiddeling. Dit lijkt wel te wijzen op een verband 
tussen luminantieniveau en verzadigingspunt voor een 
proefpersoon. Inderdaad kan summier worden aangetoond 

(slechts drie luminantieniveau's voor beide proefperso

nen) dat het verzadigingspunt lineair met de logaritme 

van het gemiddeld luminantieniveau van de complexe scene 

afneemt bij een bepaald beeldformaat. Tevens is onder
zocht hoe het beeldformaat invloed uitoefent op het 
verzadigingspunt, dat bij beide beeldformaten optreedt. 
Het blijkt dat het beeldformaat slechts aanleiding geeft 

tot een verticale verschuiving van de grafiek van het 

verband tussen de logaritme van het gemiddeld luminantie

niveau en het verzadigingspunt. Een verband tussen 

beeldformaat en de ligging van het verzadigingspunt bij 

een bepaald luminantieniveau is met twee beeldformaten 

natuurlijk niet te geven. 



In een eerder onderzoek is ook gewezen op de mogelijkheid 

dat proefpersonen hun oordeel baseren op lokale scherpe 

overgangen met een hoog luminantieverschil. Om dit te 
onderzoeken is zo'n scherpe overgang genomen en is 

hierbij het verzadigingspunt bepaald. Uit het experiment 

blijkt nu dat bij de zwartwit overgang de verzadiging 

eerder optreedt dan bij de complexe scene. Blijkbaar 

baseren de proefpersonen hun oordeel dus niet op de 

scherpe overgangen in het plaatje, omdat het verzadi

gingspunt dan eerder op zou treden. Proefpersonen baseren 
hun oordeel . dus kennelijk op de 'overall' indruk van de 
stimulus. 



Voorwoord 

In vele vakgebieden binnen de electrotechniek spelen 

visuele (beeldbewerkings)systemen een grote rol. Men kan 

hierbij zowel denken aan communicatiesystemen als aan 

meet- en regeltechniek. Daarom hadden wij, twee studenten 

electrotechniek uit juist deze vakgebieden, belangstel

ling voor een zeer nauw aan beeldverwerking gerelateerd 

gebied, namelijk het menselijk visueel systeem. Zonder 

een gedegen inzicht in (de beperkingen van) het menselijk 
visueel systeem is het nutteloos steeds geavanceerdere 

systemen te ontwikkelen. 

Wij hebben met veel genoegen aan het I.P.O. deze stage 

gedaan en hebben op deze manier kennis gemaakt met het 

geheel van opzetten en uitwerken van een hoogwaardig 

wetenschappelijk onderzoek. In een ingenieursopleiding is 

dit ons inziens van groot belang. Wij danken bij deze dan 

ook het I.P.O. voor de geboden faciliteiten en met name 

drs. J.H.D.M. Westerink voor de vrije begeleiding. 

october 1989, 

J.G. van Gessel en v. Koselka. 
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1 Inleiding 

In dit verslag worden een aantal experimenten beschreven, 
die betrekking hebben op de subjectieve beoordeling van 
complexe scènes door proefpersonen. 

De beeldkwaliteit van scènes hangt grotendeels af van 

twee factoren. Allereerst · van een aantal fysische 

parameters zoals luminantie, beeldgrootte, kijkafstand, 

resolutie en visus. Daarnaast is kwaliteit een subj€ctief 
begrip, en wordt dus psychologisch beoordeeld. De vraag 

is nu natuurlijk hoe de fysische parameters het subjec
tieve oordeel van proefpersonen beinvloed. 

Westerink [1] heeft in een eerder onderzoek de invloed 

van de parameters kijkafstand, beeldformaat en resolutie 

op de subjectieve kwaliteit van scènes onderzocht. Uit de 

experimenten is gebleken dat de beeldhoek (dus de 

parameters kijkafstand en beeldformaat) en de absolute 

resolutie ieder onafhankelijk invloed hebben op de 
subjectieve kwaliteit. De subjectieve kwaliteit neemt 

lineair toe met de beeldhoek. Bij dit experiment bleek 
dat bij hoge resolutie een verzadiging optrad in de 
subjectieve kwaliteit. Deze verzadiging zou een gevolg 

kunnen zijn van de beperking van het menselijk gezichts

vermogen. Om dit te onderzoeken zou men het menselijk 

gezichtsvermogen moeten beperken, of men zou hogere 

resoluties moeten nemen. 

van den Berk en Van den Braken [2] hebben vervolgens 

onderzocht in hoeverre de subjectieve kwaliteit van 

complexe scènes afhangt van het menselijk gezichtsvermo

gen. Zij deden dit door 'kunstmatig' het gezichtsvermogen 

te beperken door het gemiddelde luminantieniveau van de 

1 



scènes te verlagen om zo de invloed van het menselijk 

gezichtsvermogen (ofwel de visus van de proefpersonen 
die hier een maat voor is) op de verzadiging in de 

subjectieve kwaliteit te bepalen. Resultaat van hun 
onderzoek was weliswaar een lineair verband tussen de 

sigma (dit is de breedte van de puntspreidfunctie en dus 

een maat voor de resolutie) en de subjectieve kwaliteit, 

maar een verzadiging bij hoge resolutie werd door hen 
niet waargenomen. 

Jacobs [3] heeft vervolgens onderzocht of bij verhoging 

van de resoluties (dus verlaging van de sigma) er wel 
een verzadiging optreedt en wat de invloed van het 
menselijk gezichtsvermogen (dus de visus) op dat 
mogelijke verzadigingspunt is. Ook is nagegaan in het 

onderzoek welke invloed het beeldformaat had op de 

ligging van het verzadigingspunt. Resultaat van dit 

onderzoek was dat er bij een enkele proefpersoon wel een 
verzadigingspunt werd waargenomen bij hoge resoluties, 

maar zodra een groep proeÏpersonen werd bekeken werd er 
geen verzadigingspunt waargenomen. Bij die ene proefper
soon bleek het beeldformaat nauwelijks invloed te hebben 
op de ligging van het verzadigingspunt met de kantteke

ning dat er slechts twee metingen waren gedaan. Een 

verband tussen visus en verzadigingspunt is niet 

gevonden, mede door het feit dat slechts twee luminantie

niveau's (en dus ook twee visusmetingen) werden gebruikt. 

In dit verslag kunt u lezen dat wij een onderzoek hebben 
ingesteld naar de invloed van de visus en de beeldgrootte 

bij drie luminantieniveau's op de ligging van het 

verzadigingspunt voor zowel complexe scènes als ook een 

zwart-wit overgang. Het experiment is vele malen herhaald 

door slechts twee proefpersonen hetgeen de nauwkeurigheid 

ten goede komt en eventuele uitmiddeling uitsluit. 
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2 Het experiment 

2.1 De meetopstelling van het experiment 

In figuur 2.1 en figuur 2.2 wordt de opstelling geschetst 

zoals gebruikt voor het experiment. De 3 diaprojectoren 

projecteren het beeld op hetzelfde projectiescherm dat 

veel groter is dan de erop geprojecteerde beelden. De 

diaprojectoren zijn van het type Kodak-carrousel S-RA 

2000. Er wordt een Leitz 150mm lens op de diaprojectoren 
Pl en P2 gezet. Projector P3 werkt met een standaard 
lens van geringere kwaliteit. De diaprojectoren Pl en P2 
worden gebruikt voor de projectie van de stimuli, terwijl 

de diaprojektor P3 slechts dient voor het projecteren 

van een grijs adaptatievlak tussen 2 stimuli in. De 

diaprojectoren Pl en P2 sorteren om beurten een stimulus 

die na een vaste tijdsduur op het scherm worden geprojec

teerd. De proefpersoon zit op een afstand van 15 meter te 
kijken naar de dia's. De projectieapparatuur is zodanig 
geplaatst dat deze juist buiten het gezichtsveld van de 

proefpersoon staat. De projectie-afstand is 4.1 meter. 

Van belang zijn nog meer: 

1. Met behulp van 2 stappenmotoren kunnen de lenzen van 
de projectoren Pl en P2 worden ge(de)focusseerd. Op 
deze wijze kan de resolutie van de dia's gevarieerd 
worden. De stappenmotoren van Pl en P2 zullen in het 
vervolg aangeduid worden met Ml en M2 respectievelijk. 

2. voor de lenzen van Pl en P2 kunnen grijsfilters 

worden gedraaid voor het aanpassen van de luminan

tieniveau's van de scènes. 

3 
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3. De lampen van de desbetreffende diaprojectoren worden 

allen gevoed door een externe spanningsbron. Hierdoor 

wordt een stabiel luminantieniveau gegarandeerd. 

4. De gehele opstelling wordt gestuurd door een interface 

verbonden met een Apple2E computer. Via een zelf 
ontwikkeld programma worden de stimuli gesorteerd en 

sc~nes opgezocht uit het diamagazijn, de behorende 

stappenmotor wordt ingesteld zodat na een aantal 

seconden de dia kan worden vertoond 

5. De gehele ruimte is zoveel mogelijk verduisterd. Ook 
reflecties van het scherm via bijvoorbeeld de vloer 
zijn vermeden door deze met licht absorberend 
materiaal te bedekken. 

2.2 De opzet van het experiment 

In totaal hebben slechts 2 proefpersonen aan het 

experiment deelgenomen die elke complexe stimuli 8 keer 
hebben gewaardeerd met een cijfer op een 100-puntsschaal 

met respectievelijk O en 100 als laagste en hoogste 

mogelijke waardering. De proefpersonen waren tevens de 

onderzoekers en wisten dat ze de stimuli op de scherpte 
moesten beoordelen. Het experiment is opgebouwd uit 2 
delen: Het eerste deel bestaat uit het waarderen van 

complexe stimuli terwijl in het tweede deel de stimuli 

slechts uit een zwartwit overgang bestaan. Bovendien 

worden alle experimenten gedaan bij 3 verschillende 

luminantie-niveau's; deze worden in het vervolg met 

sessies aangeduid waarbij sessie 1 staat voor de lichte 
sessie terwijl sessie 3 de donkerste vertegenwoordigt. 
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Voor het eerste deel van het experiment geldt dat elke 

sessie bestaat uit 40 verschillende stimuli en dat de 

proefpersoon in totaal 8 keer er aan deelgenomen heeft. 
Er worden 2 scènes gebruikt bij 2 beeldformaten en 10 
resoluties binnen 1 sessie. 

Het tweede deel van het experiment heeft als enige 

verschil dat elke sessie nu uit 10 verschillende stimuli 

bestaat die elk 2 keer per sessie voorkomen (vier maal 

herhaald door de proefpersoon). 

Een definitie van resolutie zoals door ons gehanteerd 
vindt u in appendix A. 

2.2.1. De keuze van de scènes 

De eerste 2 scènes ziJn gekozen op grond van de resulta

ten van Westerink[l]. Uit deze resultaten blijkt dat de 

gekozen scènes de kleinste spreiding vertonen wat betreft 

de resultaten. De gekozen scènes zijn: 

1). De klaagmuur 

2). Terras 

3). De zwartwit overgang 

De eerste 2 complexe scènes werden ook gebruikt in de 
experimenten van Van den Berk en van den Braken[2] en 
Jacobs[3]. De scènes zijn afgebeeld in de figuren 2.3 en 

2.4. 

De zwartwit overgang is later toegevoegd om het verschil 

in kwaliteitsoordeel met een complexe scene te bepalen. 

Hieruit kan worden afgeleid of een proefpersoon zijn 

oordeel baseert op de goed zichtbare scherpe overgangen 
met een hoge luminantie in een complexe scene. 
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figuur 2.3: scene klaagmuur. 

figuur 2.4: scene terras. 
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2.2.2. De keuze van de beeldformaten 

Bij dit experiment worden twee beeldformaten gebruikt om 

het effect van de parameter beeldformaat op het verzadi

gingspunt te kunnen bepalen. Deze beeldformaten moeten 
zodanig worden gekozen dat bij de (vrij grote) kijkaf

stand nog voldoende details waar te nemen zijn. Op basis 
van de ervaringen van Jacobs [3) is gekozen voor de 

beeldformaten van 1.00 bij 1.00 men 0.50 bij 0.50 m. Dit 
zijn duidelijk onderscheidbare beeldformaten, die een 

duidelijk verschil in subjectieve beoordeling opleveren. 

Het grootste formaat is hierbij maximaal voor de 
projectieafstand van 4.1 meter. 

2.2 . 3. De keuze van de resoluties en de kijkafstand 

Uit eerdere experimenten is gebleken dat de minimale 

sigma (de breedte van de puntspreidfunctie) haalbaar met 

dit visuele systeem ongeveer 0.2 mm was bij een projec

tieafstand van 4.1 meter. De kijkafstand moet nu zodanig 

worden gekozen dat de resolutie voldoende groot is. Uit 
de experimenten van Jacobs [31 is gebleken dat de 
optimale kijkafstand 15 meter bedraagt bij een projectie
afstand van 4.1 meter. Dit leidt tot een maximaal 
haalbare resolutie van ongeveer 155 perioden per graad 

(ppd). 
De resoluties moeten nu zo worden gekozen dat bij deze 

gekozen kijkafstand het verschil tussen hoogste en 
laagste resolutie nog goed waarneembaar is. Aan de andere 
kant moest het aantal resoluties(• aantal meetpunten) 
niet te groot worden om ellenlange sessies te voorkomen. 
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Op voorhand werd daarom een aantal van 10 resoluties 

gekozen. Vervolgens doet zich het probleem voor hoe deze 

resoluties over het interessante onderzoeksgebied te 

verdelen. Wij hebben daartoe de volgende keuzes gemaakt: 

1. Eerst werd door middel van een groot aantal metingen 

sigma als functie van de motorstand van beide motoren 
vastgesteld. Hoe dit precies in zijn werk ging staat 
beschreven in appendix A. 

2. Hierna werd de laagste resolutie globaal vastgesteld 
op een sigma van 3.5 mm. Dit is hoger dan in eerdere 

experimenten maar daar staat tegenover dat het gedrag 

bij lage resoluties niet zo interessant is, aangezien 

het ons vooral om het gebied rondom het verzadigings 
punt gaat. 

3. In eerdere experimenten werden daarna de resoluties 
tussen dit laagste (•3.Smrn) en hoogste (•0.2mm) punt 

lineair verdeeld. Aangezien wij echter geïnteresseerd 

waren in het verzadigingspunt hebben wij gemeend met 

name in de buurt van dit verzadigingspunt relatief 

meer resoluties te leggen. Wij hebben dus eerst 

globaal het verzadigingspunt bepaald ( met de gegevens 
uit eerdere experimenten van Van den Berk en Van den 
Braken [2] en van Jacocs (3] ) en hebben vervolgens de 
resoluties hierop verdeeld. Dit heeft als consequentie 
dat voor de verschillende sessies verschillende 

resoluties werden gebruikt en dat is in het 

computerprogramma geïmplementeerd. Ook heeft dit als 

voordeel dat w1J als proefpersoon niet de voorweten 
schap konden gebruiken dat in alle sessies dezelfde 
resoluties zaten. De preciese resolutiewaardes zoals 
die in het experiment zijn gebruikt zijn weergegeven 

in appendix B. 
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2.2.4. De keuze van de luminantieniveau's 

Voor sessie 1 (de lichtste sessie) is als gemiddeld 
luminantieniveau van de complexe scènes ongeveer 25 cd/m2 

gekozen. Dit is gedaan op basis van experimenten van Van 
Nes [4]. Daaruit volgt dat het gezichtsvermogen nauwe
lijks wordt beperkt bij dit luminantieniveau. Met dit 

projectiesysteem is een gemiddeld luminantieniveau van 25 

cd/m2 ook het maximum haalbare. 

Voor sessie 3 (de donkerste sessie) is als gemiddeld 

luminantieniveau van de complexe scènes ongeveer 0.25 
cd/m2 genomen. Dit is gedaan op basis van de experimenten 
van Jacobs [3], omdat verdere verlaging van het luminan
tieniveau ertoe leidt dat het beeld nauwelijks meer 

zichtbaar is en details verdwijnen. Daarmee wordt de 

spreiding op de resultaten onaanvaardbaar veel groter. 

Deze gemiddelde luminantie is dus als minimum genomen. 

Voor sessie 2 moet dus een gemiddeld luminantieniveau 
tussen 0.25 en 25 cd/m2 worden genomen. Wij hebben dit 
luminantieniveau experimenteel zodanig bepaald, dat een 
duidelijk verschil ontstond met sessie 1 en 3. Dit heeft 
ertoe geleid dat we voor sessie 2 een gemiddeld luminan

tieniveau hebben gekozen van 1 cd/m2 • 

Hierbij moet worden opgemerkt dat lokale details binnen 

de complexe scènes een aanzienlijk hogere luminantie 
kunnen hebben dan de gemiddelde luminantie (factor 10). 
Dit houdt de mogelijkheid in dat de proefpersoon zijn 
oordeel baseert op de goed zichtbare lokale details. 
De gemeten gemiddelde omgevingsluminantie is door een 

goede demping verwaarloosbaar ten opzichte van de 

gemiddelde luminantie van de scene. 

Terwille van de eenvoud van het 

computerprogramma's zijn de filters 

10 
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overgang gelijk 

Dit houdt in 

genomen aan de filters voor de scènes. 

dat de gemiddelde luminanties van de 

zwartwit overgang (voor zover men hiervan kan spreken) 

niet gelijk zijn aan die van de complexe scènes. 
Alle gegevens met betrekking tot de luminantie zijn 
weergegeven in tabel 2.1. 

De visus werd gemeten met een Landolt-ringenkaart. 

tabel 2.1: luminantie-tabel. 

gemiddelde luminanties in Cd/m2 

sessie terras klaagm open zwart wit visus 

1 28 20 240 1.6 190 62 

2 1.0 0.8 8 0.07 7 2.3 

3 0.3 0.3 3 0.03 2 0.8 

2.3. De gevolgde procedure tijdens het experiment. 

Aan het experiment hebben twee proefpersonen meegewerkt. 

Dat waren tevens de onderzoekers zelf. Er werd als volgt 

gehandeld: 

1. Aan het begin van het experiment werd een grijs 
adaptatievlak geprojecteerd door projector P3. De 
gemiddelde luminantie van dit vlak was gelijk aan die 

van de scènes in de betreffende sessie. De proefper

soon kreeg nu enige tijd de gelegenheid aan het 

lichtniveau te adapteren, totdat hijzelf vond dat hij 

voldoende geadapteerd was . (een mening die kon worden 

herzien tijdens het vertonen van de proefdia's. 
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2. Nu werd de visus van de proefpersoon gemeten met een 

dia van een Landolt ringenkaart. Deze dia werd door 

projector 2 op de grootst mogelijke scherpte afgebeeld 

en er werd hierbij gebruik gemaakt van dezelfde 

filters als ook voor de scènes werden gebruikt in de 
sessies. De Landolt kaart werd op het groot formaat 
afgebeeld. Een berekening wijst uit dat de afgelezen 

waarde met 1.6 moet worden vermenigvuldigd om tot de 

visus te komen die op een standaard Landolt kaart 

staat. Hierbij is dan gecorrigeerd voor het andere 

formaat en de andere kijkafstand (namelijk 15 i.p.v. 
5 meter). Er moet bij aangetekend worden dat de visus 
dus op 15 meter afstand is bepaald. Deze keuze is 
gemaakt om de kijkafstand gedurende het gehele 
experiment constant te houden. Verificatie van de 

visus na afloop van het experiment wees uit dat de 

visus gedurende het experiment constant bleef. Er werd 

dus verder slechts voor de sessie de visus gemeten. 

3. Vervolgens kreeg de proefpersoon enige proefdia's te 
zien waarin onder meer de hoogste en laagste resolutie 
voorkwamen bij beide beeldformaten. Hierna begon de 
sessie met een willekeurige dia om herkenning na een 

aantal sessies te voorkomen (elke sessie is door 

beide proefpersonen acht keer herhaald). Om volgorde 

effecten te voorkomen werden de dia's in quasi-random 
volgorde aangeboden. Ook werd gebruik gemaakt van 

meerdere volgordes om te voorkomen dat de proefper
soon de volgorde zou kunnen herkennen. 

4. Er werd begonnen met sessie 3, vervolgens na een pauze 

van ongeveer 30 minuten sessie 2 en tenslotte na 

opnieuw een onderbreking sessie 1, omdat bleek dat 
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sessie 3 (donker) het vermoeiendst was. Aangezien men 

ook vermoeid wordt naarmate men vordert zou dit dubbel 
in het nadeel van sessie 3 werken. 

5. Aangezien de proefpersonen ook de onderzoekers waren, 

waren zij zich er terdege van bewust waar ze op 

moesten letten, nl. op de scherpte van het beeld. 

Daardoor werden mogelijke andere invloeden, zoals de 

invloed van de voorstelli~g op het plaatje, zoveel 
mogelijk geëlimineerd. Dit zal ook uit de resulta

ten blijken. 
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3 Resultaten en discussie. 

3.1. Categorieschalen en subjectieve schalen. 

Bij de beoordeling van de stimuli door de proefpersoon 

wordt door deze punten gegeven op de categorieschaal van 

het cijfer 1 tot 100. De vra~g hierbij is of de proefper

soon een categorieschaal lineair hanteert, m.a.w. of hij 

een verschil tussen 40 en 50 gelijk stelt aan een 

verschil tussen 80 en 90. Wanneer we er nu van uitgaan 

dat voor een proefpersoon alle categoriegrenzen even ver 

van elkaar liggen, kan men verwachten dat de categorie
oordelen voor een bepaalde stimulus die meerdere keren 

wordt beoordeeld normaal verdeeld zijn. {Thurstone's law 

of categorical judgement). 

In de praktijk is dit echter niet het geval. Door nu 
echter de gebruikte categorieschaal zodanig te transfor

meren dat de categorieoordelen rond de verschillende 
stimuli wel normaal verdeeld zijn kan een nieuwe schaal 

worden geconstrueerd die psychologisch gezien wel lineair 

is. Deze nieuwe schaal wordt de subjectieve schaal 

genoemd. 

Dit is voor onze resultaten gedaan met het IPO-computer

programma SUCINT. Wanneer dit echter op onze resultaten 
wordt toegepast blijkt dat er op de subjectieve schaal 

geen verzadiging optreedt bij verhoging van de resolutie. 

Dit in tegenstelling tot de resultaten op de gemiddelde 

categorieschaal. Er treedt op de subjectieve schaal zelfs 

een soort wilde spreiding van de meetpunten op. Volgens 

ons wordt dit veroorzaakt door het feit dat wij de 

resoluties niet lineair over het meetbereik hebben 

verdeeld. Wij hebben een aantal resoluties dicht bij 

elkaar gelegd, hetgeen in de resultaten slechts kleine 

14 



verschillen in beoordeling oplevert. De transformatie van 
categorieschaal naar subjectieve schaal heeft echter de 

neiging deze kleine verschillen te vergroten ten opzichte 
van de rest, hetgeen de wilde spreiding van meetpunten in 

juist dit gebied verklaart. Voor ons is dit de reden 

geweest om bij het vinden van resultaten slechts gebruik 

te maken van de ook werkelijk gemeten categorieschaal. 

Enkele voorbeelden van meetresultaten op de subjectieve 

en de categorieschaal zijn weergegeven in appendix C. 

3.2. Vergelijking van de twee complexe scènes. 

In appendix D zijn voor de terrasscene en voor de 

klaagmuurscene de gemiddelde waarderingen op de catego-

rieschaal en 
Vergelijking van 

de standaard-deviaties weergegeven. 
de gemiddelde waarderingen van de twee 

scènes levert op dat 
hetgeen rechtvaardigt 

deze in hoge mate overeenstemmen 
deze twee scènes als eenzelfde te 

beschouwen hetgeen het aantal replicaties verdubbelt. 

Vervolgens zijn de twee complexe scènes dus als verschil

lende replicaties van eenzelfde stimulus beschouwd, 

hetgeen dus nu nog slechts resultaten oplevert voor groot 
en klein formaat. Het gemiddelde is nu dus bepaald uit 16 
(• 8 herhalingen per sessie maal 2 complexe scènes) 
replicaties. De gemiddelde waarden bij een bepaalde 
resolutie zijn zowel grafisch als in tabelvorm weergege
ven in appendix E. Ook vindt men hier de standard error 

in the mean (aangeduid met standaarddeviatie). 
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3.3. De zwart-wit overgang. 

De resultaten van de zwart-wit overgang (ofwel de 

scheermes overgang) zijn zowel wat betreft gemiddelde 

waarde als wat betreft standaard-deviaties weergegeven in 

appendix F. De wijze waarop de lijnen in deze grafieken 
zijn getrokken wordt verklaard in par. 3.4. 

3.4 . Foutenbronnen. 

In het experiment zijn een aantal foutbronnen aan te 
wijzen die het resultaat beinvloeden. 
Allereerst zijn er natuurlijk de proefpersonen zelf. Zij 
vormen een bron van spreiding op het resultaat doordat 
zij een scene bij een bepaalde resolutie vrijwel nooit 

tweemaal met een zelfde oordeel waarderen. Deze spreiding 

is te verkleinen door een proefpersoon niet te lang 

achtereenvolgens aan een experiment te laten deelnemen om 

vermoeidheidsverschijnselen te voorkomen. 
Daarnaast is de resolutie zelf gedurende het experiment 
niet konstant. Dit is zoveel mogelijk beperkt door het 
experiment in korte tijd te voltooien. Tussen begin en 
eind van het experiment zaten ongeveer twee weken. De 

resolutiewaardes aan begin en eind van het experiment 

zijn te vinden in appendix B. Voor het resultaat is 

gebruik gemaakt van de gemiddelde gemeten resolutiewaar

de. 
Een grote foutenbron, zo bleek bij het bekijken van de 
resultaten, is ook het gebruik van twee projectoren. In 
het experiment werd voor het projecteren van de scènes 

en de zwart-wit overgang gebruik gemaakt van twee 
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projectoren om wachttijden bij het instellen van de 

stappenmotoren te 
luminanties waren 

voorkomen. Verschillen tussen de 

niet zichtbaar. Blijkbaar is het 

gebruik van de twee projectoren toch van invloed geweest 

op het resultaat. Dit blijkt vooral duidelijk bij de 

resultaten van proefpersoon Victor en dan met name bij 

de zwart-wit overgang, zoals te zien is in appendix F. De 

verschillende projectoren worden dan ook met verschillen

de symbolen in de grafieke~ aangeduid. Overigens blijkt 

het verschil ook in eerdere experimenten opgetreden te 
zijn. Ook bij Jacobs [3] is een aanzienlijk verschil in 

zijn resultaten te zien ten gevolge van de beide 

projectoren. 

3.5. Het verzadigingspunt. 

In appendix E zijn de 
gemiddelde subjectieve 

grafieken weergegeven waarin de 
beoordeling tegen de resoluties 

is uitgezet voor de complexe scènes. In appendix Fis 

hetzelfde gedaan voor de zwartwit overgang. Door deze 

meetpunten hebben wij zo objectief mogelijk lijnen 

getrokken. Het blijkt nu dat aanvankelijk bij verkleining 

van de sigma de beoordeling toeneemt totdat het verzadi
gingspunt wordt bereikt. Na dit verzadigingspunt neemt de 

waardering in het algemeen nog wel toe, maar significant 

minder dan voor het verzadigingspunt. Op deze manier zijn 

voor alle sessies de verzadigingspunten bepaald. Deze 

zijn weergegeven in tabel 3.1. 
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tabel 3.1: de bepaalde verzadigingspunten in mm. 

proefpersoon victor 

sessie: klein form groot form zwartwit 

1 0.90 0.67 1.06 

2 1.25 1.00 1.06 

3 1. 33 1.25 1. 36 

proefpersoon jos 

sessie: klein form groot form zwartwit 

1 0.90 0.70 0.97 

2 1. 25 0.92 1.06 

3 1. 27 1. 20 1. 44 

Allereerst valt op te merken dat het verzadigingspunt in 
zijn algemeenheid toeneemt als functie van de luminantie. 
Dit wordt veroorzaakt doordat het menselijk gezichtsver

mogen bij lagere luminanties afneemt en dus het onder
scheid tussen hoge resoluties eerder verdwijnt. Hierbij 

zou de visus een rol kunnen spelen. (zie paragraaf 3.6). 

Daarnaast valt op dat bij vergroting van het formaat het 
verzadigingspunt in afneemt. Dit zou veroorzaakt kunnen 
worden doordat bij een groter formaat de details beter 

zichtbaar worden en dus nog beter onderscheid gemaakt kan 
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worden tussen de hoge resoluties. Gezien de spreiding op 

de resultaten zou men eventueel ook kunnen rechtvaardigen 

dat het verzadigingspunt voor groot en klein formaat 

gelijk zou zijn. Er ligt echter het feit dat bij alle 

sessies bij een gemiddelde over 16 replicaties het grote 

formaat consequent een lager verzadigingspunt in mm. 

oplevert. Ook komt dit gegeven overeen met onze ervarin

gen in de uitvoering van het experiment. 

Tenslotte valt op dat voor beide proefpersonen alle 

getallen i~ de tabel vrijwel precies overeenstemmen. 

3.6. De visus en het verzadigingspunt. 

Van beide proefpersonen is voor het experiment steeds de 

visus gemeten. De resultaten van deze metingen samen met 

de verkregen verzadigingspunten zijn voor beide proefper

sonen weergegeven in tabel 3.2. 

Hierbij moet worden aangetekend, dat de Landolt dia ter 

bepaling van de visus niet op de gemiddelde luminantie 

van de complexe scene of zwartwit overgang is geprojec

teerd, maar dat er gebruik is gemaakt van een standaard 
dia en de filters uit de diverse scènes. Dit is gedaan 

omdat de gemiddelde luminanties meting van de visus 

onmogelijk maakte. De visuswaarde die hier dus wordt 

gehanteerd is echter wel bruikbaar omdat de omstandighe

den waaronder de visus is gemeten meeveranderen met de 

omstandigheden tijdens de sessies. Het is dus wel 

acceptabel deze getallen als maat voor de visus aan te 

houden. 
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tabel 3.2: de bepaalde verzadigingspunten en visus. 

proefpersoon victor 

sessie visus klein form groot form zwartwit visus 

1 1.49 0.90 0.67 1.06 1. 66 

2 1.15 1. 25 1.00 1. 06 1. 22 

3 0.93 1. 33 1. 25 1. 36 1. 09 

proefpersoon jos 

sessie visus klein form groot form zwartwit visus 

1 1.52 0.90 0.70 0.97 1. 70 

2 0.98 1. 25 0.92 1. 06 1.10 

3 0.77 1. 27 
1 

1. 20 1. 44 0.86 

Van deze tabel zijn ook grafieken gemaakt. Deze zijn 

weergegeven in appendix G. 
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4 Conclusies 

4.1. Het verzadigingspunt. 

Bij het bekijken van tabel 3.1. valt het verschil in 
verzadigingspunt op tussen groot formaat complexe scene 

en de zwart-wit overgang. De zwart-wit overgang levert 
binnen een sessie een hoger verzadigingspunt op dan de 
complexe scene in groot formaat. Dit is opvallend, omdat 
het witte gedeelte in de zwart-wit overgang een vele 

malen hogere luminantie heeft dan de hoogste luminanties 

in de complexe scènes. Men zou dus juist verwachten dat 

het verzadigingspunt lager zou zijn voor de zwart wit 

overgang. Blijkbaar baseert de proefpersoon zijn oordeel 
niet alleen op de scherpe overgangen in het beeld met 
hoge luminanties, maar ook nog op een soort 'overall' 
indruk van de scene. Dit is een belangrijke conclusie uit 

het gebruik van de zwart-wit overgang in het experiment. 

4.2. De visus en het verzadigingspunt. 

Wat opvalt bij het bekijken van het verband tussen visus 
en verzadigingspunt in appendix Gis dat er allereerst 
een lineair verband lijkt te bestaan tussen visus en 

kantelpunt. Wanneer nu echter voor beide proefpersonen de 

grafieken op elkaar worden gelegd ziet men dat er in de 

gekombineerde grafiek absoluut geen sprake meer is van 

een algemeen geldig verband tussen visus en verzadigings

punt. 
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Echter, de verzadigingspunten in tabel 3.2. stemmen voor 

beide proefpersonen vrijwel overeen! Dit lijkt er op te 

wijzen dat het verzadigingspunt afhangt van zowel de 

gemiddelde luminantie als van het formaat. Ook dit 

verband is voor beide proefpersonen weergegeven in een 

grafiek. Zie hiervoor appendix H. 

4.3. De gemiddelde luminantie en het verzadigingspunt. 

In appendix H is voor beide proefpersonen de logaritme 

van de gemiddelde luminantie uitgezet tegen het verzadi

gingspunt. 

Er blijkt nu het volgende: 

1. Er bestaat bij benadering een lineair verband tussen 

de logaritme van de gemiddelde luminantie en het 

verzadigingspunt. 

2. Voor groot en klein formaat vallen de lijnen voor 

beide proefpersonen samen. 

3. De hellingshoek voor grote en kleine formaten is 

vrijwel dezelfde bij beide proefpersonen. Het formaat 

geeft dus slechts aanleiding tot een verticale 

verschuiving. 
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4.4. Aanbevelingen voor verder onderzoek. 

In paragraaf 4.3. is de conclusie getrokken dat er een 

lineair verband bestaat tussen de logaritme van de 

gemiddelde luminantie van een complexe scene en het 

verzadigingspunt. Dit is echter slechts gebaseerd op twee 
proefpersonen en drie luminanties. Het verband zou 
versterkt kunnen worden door meer proefpersonen dan wel 

meer luminantieniveau's te gebruiken. Ook zou toch nog 

een eventueel verband met de visus aangetoond kunnen 

worden door eens een nauwkeurig verband te meten tussen 

de logaritme van het gemiddeld luminantie-niveau van een 

scene en de visus van de mens. 

Ook valt nog te onderzoeken hoe de grafiek tussen de 
logaritme van het luminantieniveau en het verzadigings

punt afhangt van het beeldformaat. Hiervoor moeten dan 

minimaal vier beeldformaten worden gebruikt. 

Aangeraden wordt om bij een volgend experiment slechts 1 

diaprojector te gebruiken om spreiding op de resultaten 

nog meer te beperken. 
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Appendix A 

Sigma als functie van de motorstand. 

25 



Appendix A: sigma als functie van de motorstand. 

De resoluties van de stimuli zijn gevarieerd door de lens van de 
desbetreffende diaprojector te (de)focusseren. Als maat voor de 
resolutie is sigma genomen. Deze werd bepaald door allereerst een 
zwart-wit overgang op het scherm te projecteren en de luminanties 
van de overgang te meten met behulp van scan-apparatuur. Dit 
bleek een cumulatieve Gaussische verdeling op te leveren. 
Berekeningen tonen aan dat de variantie (sigma) van de Gaussische 
verdeling nu als volgt is te bepalen. Men neemt de afstand tussen 
het 16 procents- en het 84 procentsniveau van de cumulatieve 
Gauss-verdeling en deelt deze door twee. Zie ook figuur A.1. Nu 
heeft men een maat voor de resolutie die tevens samenhangt met de 
6dB afsnijfrequentie van de projector bij deze lensstand. 
Dit verband luidt: F

6
d

5 
(in ppd)• sgrt(2ln2)/{pi*sigma) 

Zie ook Van den Berk en Van den Braken (2). Door nu deze 
procedure voor beide projectoren voor vele lensstanden (•stappen
motorstanden) te herhalen, kan een verband worden aangegeven 
tussen de motorstand en de resolutie van beide projectoren. Zie 
hiervoor figuur A.2. 

y ~Gea.-

î 

- - - - -~-
•• 

figuur A.1: de cumulatieve Gaussische verdeling met de definitie 

van sigma. 
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Appendix B 

Resoluties gedurende het experiment. 
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it ZlJn de sigma's van de verschillende projectoren, zoals 
emeten in april 1989 voor aanvang van het experiment. 
etingen door J.G. van Gessel. 

rojector 1: 
----------
otorstand: 

00 
00 
00 

sigma [ mm) : 
-----------
3.510 +/- 0.102 
3.538 +/- 0.131 
2.880 +/- 0.084 
2.443 +/- 0.092 
1.823 +/- 0.059 
---------------
1.510 +/- 0.039 50 

00 
so 
00 
50 

1.408 +/- 0.038 *** waarschijnlijk onjuistt *** 
0.778 +/- 0.018 

00 
50 
00 
so 

rejecter 2: 
----------
eterstand: 

0.612 +/- 0.015 
0.485 +/- 0.016 
---------------
0.261 +/- 0.010 
0.246 +/ - 0.007 
0.627 +/- 0.018 
0.80 7 +/ - 0.034 

sigma [ mm ) : 

I 5.093 +/ - o.142 
I 2.560 +/ - o.069 
I 2.039 +/- 0.046 
I 1.466 +/ - o.043 
I 1.037 +/- 0.029 

r--------------------------------------
0so I o.676 +/- 0.022 
900 I o.369 +/- 0.010 
940 I 0.230 +/- 0.007 
950 I 0.204 +/- o.oos 
951 I 0.222 +/- 0.009 

951 
960 
1000 

0.285 +/- 0.009 
0.219 +/- 0.009 
0.295 +/- 0.009 
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Dit ziJn de sigma's van de verschillende projectoren voor die 
motorstanden die zijn gebruikt tijdens het experiment. 
Deze sigma's zijn gemeten in juni 1989 na afloop van het experiment. 
Metingen door J.G. van Gessel. 

projector 1: 

motorstand: 1 sigma [mm]: 
----------------------------------------------
550 1 0.485 +/- 0.016 
500 1 0.782 +/- 0.034 
450 1 1.056 +/- 0.037 

415 I 1.239 +/- 0.032 
350 1 1.746 +/- 0.040 
300 1 1.997 +/- 0.060 
----------------------------------------------
200 1 2.509 +/- 0.086 
000 1 3.723 +/- 0.094 

projector 2: 

motorstand: 1 sigma [mm]: 
----------------------------------------------
950 1 0.227 +/- 0.009 
900 1 0.413 +/- 0.012 
850 1 0.705 +/- 0.017 
----------------------------------------------
815 1 0.886 +/- 0.031 
800 1 0.964 +/- 0.030 
760 1 1.142 +/- 0.038 

745 
500 

1.236 +/- 0.032 
2.600 +/- 0.118 
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it z1Jn de gemiddelde sigma's van de verschillende projectoren voor die 
otorstanden die zijn gebruikt tijdens het experiment. 

rejecter 1: 
----------
otorstand: s i gma [ nun ] : 

550 I 0.485 +/- s % 
500 I 0.700 +/- 5 % 
450 I o.920 +/- 10 % 
---------------------------------------------

415 I 1.160 +/- 5 % 
350 I 1.630 +/- 5 % 
300 I 1.900 +/- 5 % 

200 
000 

projector 2: 
-----------
motorstand: 

2.500 +/- 5 % 
3.600 +/- 5 % 

sigma [ nun] : 

950 I 0.215 +/- 5 % 
900 I 0.390 +/- 5 % 
850 I o.690 +/- s % 
----------------------------------------------
815 I 0.900 +/ - 5 % 
soo I 1.000 +/- 5 % 
760 I 1.150 +/ - 5 % 
----------------------------------------------
745 I 1.300 +/- 5 % 
soo I 2.600 +/- 5 % 
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Appendix C 

Resultaten: gemiddelde waarde contra subjectieve waarde. 
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Appendix D 

Resultaten: gemiddelde waardes, standdaarddeviaties 

scenes apart beschouwd. 
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****** MEETRESULTATEN VAN JOS*********** 

*** dit is sessie l**** 

++++++KLAAGMUUR- groot+++++++++++ 

2.2E-01 3.9E-01 6.9E-01 9.0E-01 1.0E+00 sigma [mm] 
7.9E+0l 7.SE+0l 7.SE+0l 7.4E+0l 7.4E+0l gem. subj. waarde 

5.0E-01 9.2E-01 1.6E+00 2.SE+00 3.6E+00 
7.4E+0l 7.0E+0l 6.SE+0l 5.3E+0l 4.0E+0l 

- klein++++++++++ 

2.2E-01 3.9E-01 6.9E-01 9.0E-01 1.0E+00 
7.4E+0l 6.9E+0l 6.6E+0l 7.0E+0l 6.7E+0l 

5.0E-01 9.2E-01 1.6E+00 2.SE+00 3.6E+00 
6.7E+0l 6.lE+0l 5.6E+0l 4.2E+0l 2.4E+0l 

+++++++++TERRAS- groot+++++++++++ 

2.2E-01 3.9E-01 6.9E-01 9.0E-01 1.0E+00 
8.lE+0l 7.6E+0l 7.SE+0l 7.SE+0l 7.4E+0l 

S.OE-01 9.2E-01 l.6E+00 2.SE+00 3.6E+00 
7.6E+0l 7.3E+0l 7.0E+0l 6.2E+0l 4.4E+Ol 

- klein++++++++++ 

2.2E-01 3.9E-01 6.9E-01 9.0E-01 1.0E+00 
7.4E+0l 7.2E+0l 7.2E+0l 7.2E+0l 7.lE+0l 
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S.OE-01 9.2E-01 1.6E+OO 2.SE+OO 3.6E+OO 
6.4E+Ol 6.8E+Ol S.9E+Ol 3.7E+Ol 2.6E+Ol 

t** dit is sessie 

►+++++KLAAGMUUR- groot+++++++++++ 

2.2E-01 9.0E-01 l.OE+OO 1.2E+OO 2.6E+OO 
7.7E+Ol 7.2E+Ol 7.lE+Ol 6.9E+Ol S.3E+Ol 

4.9E-01 9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO 3.6E+OO 
7.SE+Ol 7.3E+Ol 6.7E+Ol 6.4E+Ol 4.3E+Ol 

- klein++++++++++ 

2.2E-01 9.0E-01 l.OE+OO l.2E+OO 2.6E+OO 
7.0E+Ol 6.SE+Ol 6.lE+Ol 6.6E+Ol 3.0E+Ol 

4.9E-01 9.2E-01 1.2E+OO 1.6E+OO 3.6E+OO 
6.7E+Ol 6.4E+Ol 6.0E+Ol 6.0E+Ol 1.9E+Ol 

·++++++++TERRAS- groot+++++++++++ 

2.2E-01 9.0E-01 l.OE+OO 1.2E+OO 2.6E+OO 
7.SE+Ol 7.0E+Ol 7.0E+Ol 7.lE+Ol S.2E+Ol 

4.9E-01 9.2E-01 l.2E+OO 1.6E+OO 3.6E+OO 
7.4E+Ol 7.lE+Ol 6.9E+Ol 6.9E+Ol 4.9E+Ol 

klein++++++++++ 
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'. 

2.2E-01 9.0E-01 l.OE+OO l.2E+OO 2.6E+OO 
7.lE+Ol 6.SE+Ol 6.6E+Ol 6.SE+Ol 3.SE+Ol 

4.9E-01 9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO 3.6E+OO 
6.4E+Ol 6.6E+Ol 6.lE+Ol 6.3E+Ol 2.6E+Ol 

*** dit is sessie 3**** 

++++++KLAAGMUUR- groot+++++++++++ 

2.2E-01 S.4E-01 l.2E+OO l.3E+OO 2.6E+OO 
7.3E+Ol 7.2E+Ol 7.0E+Ol 6.9E+Ol S.lE+Ol 

9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO l.9E+OO 3.6E+OO 
6.9E+Ol 6.SE+Ol 6.4E+Ol 5.9E+Ol 3.SE+Ol 

- klein++++++++++ 

2.2E-01 S.4E-01 1.2E+OO 1.3E+OO 2.6E+OO 
6.7E+Ol 6.2E+Ol 6.lE+Ol 6.6E+Ol 3.7E+Ol 

9.2E-Ol l.2E+OO l.6E+OO 1.9E+OO 3.6E+OO 
5.7E+Ol 5.8E+Ol S.4E+Ol S.2E+Ol 2.lE+Ol 

+++++++++TERRAS- groot+++++++++++ 

2.2E-01 S.4E-01 l.2E+OO l.3E+OO 2.6E+OO 
7.4E+Ol 7.2E+Ol 7.0E+Ol 6.9E+Ol S.7E+Ol 

9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO l.9E+OO 3.6E+OO 
7.lE+Ol 6.9E+Ol 6.8E+Ol 6.SE+Ol S.6E+Ol 

klein++++++++++ 
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2.2E-01 5.4E-01 l.2E+OO l.3E+OO 2.6E+OO 
7.lE+Ol 6.7E+Ol 6.7E+Ol 6.2E+Ol 4.0E+Ol 

9.2E-01 1.2E+OO 1.6E+OO 1.9E+OO 3.6E+OO 
5.9E+Ol 5.9E+Ol 5.2E+Ol 5.2E+Ol 2.lE+Ol 
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****** MEETRESULTATEN VAN> VICTOR<*********** 

*** dit is sessie l**** 

++++++KLAAGMUUR- groot+++++++++++ 

2.2E-01 3.9E-01 6.9E-01 9.0E-01 l.OE+OO sigma [mm] 
8.SE+Ol 8.6E+Ol 8.2E+Ol 7.8E+Ol 7.7E+Ol gem. subj. waarde 

5.0E-01 9.2E-01 1.6E+OO 2.SE+OO 3.6E+OO 
7.SE+Ol 7.lE+Ol 6.6E+Ol S.SE+Ol 4.0E+Ol 

- klein++++++++++ 

2.2E-Ol 3.9E-Ol 6.9E-01 9.0E-01 1.0E+OO 
7.SE+Ol 7.4E+Ol 7.2E+Ol 7.2E+Ol 6.SE+Ol 

5.0E-01 9.2E-01 1.6E+OO 2.SE+OO 3.6E+OO 
6.8E+Ol 6.8E+Ol 5.6E+Ol 4.2E+Ol 2.SE+Ol 

+++++++++TERRAS- groot+++++++++++ 

2.2E-01 3.9E-01 6.9E-01 9.0E-01 1.0E+OO 
8.lE+Ol 7.9E+Ol 8.lE+Ol 7.SE+Ol 7.4E+Ol 

5.0E-01 9.2E-01 l.6E+OO 2.SE+OO 3.6E+OO 
7.4E+Ol 7.3E+Ol 6.7E+Ol S.6E+Ol 4.7E+Ol 

- klein++++++++++ 

2.2E-01 3.9E-01 6.9E-01 9.0E-01 1.0E+OO 
7.2E+Ol 7.lE+Ol 6.9E+Ol 6.9E+Ol 6.8E+Ol 
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5.0E-01 9.2E-01 l.6E+OO 2.SE+OO 3.6E+OO 
6.2E+Ol 6.3E+Ol 5.3E+Ol 3.9E+Ol 3.lE+Ol 

t** dit is sessie 

~+++++KLAAGMUUR- groot+++++++++++ 

2.2E-01 9.0E-01 l.OE+OO l.2E+OO 2.6E+OO 
7.6E+Ol 7.2E+Ol 7.3E+Ol 6.8E+Ol 4.9E+Ol 

4.9E-01 9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO 3.6E+OO 
7.3E+Ol 7.0E+Ol 6.9E+Ol 6.6E+Ol 4.6E+Ol 

- klein++++++++++ 

2.2E-01 9.0E-01 1.0E+OO 1.2E+OO 2.6E+OO 
6.9E+Ol S.SE+Ol 6.0E+Ol 5.7E+Ol 3.lE+Ol 

4.9E-01 9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO 3.6E+OO 
6.7E+Ol 6.2E+Ol S.6E+Ol 5.SE+Ol 2.lE+Ol 

·++++++++TERRAS- groot+++++++++++ 

2.2E-01 9.0E-01 l.OE+OO l.2E+OO 2.6E+OO 
7.SE+Ol 7.lE+Ol 7.lE+Ol 6.7E+Ol S.lE+Ol 

4.9E-01 9.2E-01 1.2E+OO 1.6E+OO 3.6E+OO 
6.4E+Ol 7.2E+Ol 7.0E+Ol 6.6E+Ol 4.8E+Ol 

klein++++++++++ 
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2.2E-01 9.0E-01 l.OE+OO l.2E+OO 2.6E+OO 
6.9E+Ol 6.3E+Ol 5.8E+Ol 5.8E+Ol 3.8E+Ol 

4.9E-01 9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO 3.6E+OO 
6.4E+Ol 6.2E+Ol 5.SE+Ol 6.lE+Ol 2.9E+Ol 

*** dit is sessie 

++++++KLAAGMUUR- groot+++++++++++ 

2.2E-01 5.4E-01 l.2E+OO l.3E+OO 2.6E+OO 
7.3E+Ol 7.4E+Ol 6.9E+Ol 7.lE+Ol 5.3E+Ol 

9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO l.9E+OO 3.6E+OO 
6.8E+Ol 6.7E+Ol 6.3E+Ol 6.4E+Ol 4.SE+Ol 

- klein++++++++++ 

2.2E-01 S.4E-01 l.2E+OO l.3E+OO 2.6E+OO 
6.8E+Ol 6.3E+Ol 5.9E+Ol 6.2E+Ol 3.4E+Ol 

9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO l.9E+OO 3.6E+OO 
6.3E+Ol 5.9E+Ol S.3E+Ol 4.8E+Ol 2.0E+Ol 

+++++++++TERRAS- groot+++++++++++ 

2.2E-01 5.4E-01 l.2E+OO l.3E+OO 2.6E+OO 
7.lE+Ol 7.2E+Ol 7.0E+Ol 6.6E+Ol 5.6E+Ol 

9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO l.9E+OO 3.6E+OO 
6.9E+Ol 6.6E+Ol 6.SE+Ol 6.2E+Ol 4.7E+Ol 

- klein++++++++++ 
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2.2E-01 5.4E-01 1.2E+OO 1.3E+OO 2.6E+OO 
6.6E+Ol 6.2E+Ol 6.lE+Ol 6.0E+Ol 4.0E+Ol 

9.2E-01 l.2E+OO 1.6E+OO 1.9E+OO 3.6E+OO 
5.8E+Ol 6.lE+Ol 4.8E+Ol 5.SE+Ol 3.lE+Ol 
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****** 
****** 

STANDAARDDEVIATIE/ sqrt(n) 
MEETRESULTATEN VAN JOS 

*** dit is sessie 1 

*********** 
*********** 

++++++KLAAGMUUR- groot+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2E-01 3.9E-01 6.9E-01 9.0E-01 l.0E+00 sigma [mm] 
2.lE+00 l.6E+00 2.2E+00 2.2E+00 l.lE+00 standaarddev/sqrt(n) 

S.OE-01 9.2E-01 1.6E+00 2.SE+00 3.6E+00 
2.9E+00 l.lE+00 l.6E+00 l.SE+00 3.0E+00 

klein+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2E-01 3.9E-01 6.9E-01 9.0E-01 1.0E+00 
l.OE+0O l.2E+00 3.4E+00 l.6E+00 1.2E+00 

5.0E-01 9.2E-01 l.6E+00 2.SE+00 3.6E+00 
l.SE+00 2.0E+00 2.9E+00 1.7E+00 l.6E+00 

++++++TERRAS - groot+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2E-01 3.9E-01 6.9E-01 9.0E-01 1.0E+00 
l.8E+0O 2.lE+O0 2.2E+00 2.4E+00 1.7E+00 

S.0E-01 9.2E-01 1.6E+00 2.SE+00 3.6E+00 
2.0E+00 2.2E+00 2.3E+00 l.SE+00 5.7E+00 

- klein+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2E-01 3.9E-01 6.9E-01 9.0E-01 1.0E+00 
l.6E+00 l.3E+00 l.7E+00 9.SE-01 1.6E+00 
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S.OE-01 9.2E-01 1.6E+OO 2.SE+OO 3.6E+OO 
1.4E+OO 9.6E-01 2.0E+OO 3.3E+OO 2.0E+OO 

*** dit is sessie 2 

++++++KLAAGMUUR- groot+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2E-01 9.0E-01 l.OE+OO 1.2E+OO 2.6E+OO 
l.OE+OO l.3E+OO l.7E+OO 2.2E+OO 3.SE+OO 

4.9E-01 9.2E-01 1.2E+OO 1.6E+OO 3.6E+OO 
7.7E-01 l.6E+OO 2.2E+OO 1.SE+OO 2.7E+OO 

- klein+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2E-01 9.0E-01 1.0E+OO l.2E+OO 2.6E+OO 
9.lE-01 l.lE+OO 2.2E+OO 2.lE+OO 9.4E-01 

4.9E-01 9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO 3.6E+OO 
l.8E+OO l.lE+OO 2.0E+OO 1.2E+OO 3.8E+OO 

++++++TERRAS - groot+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2E-01 9.0E-01 l.OE+OO 1.2E+OO 2.6E+OO 
9.7E-01 l.SE+OO l.4E+OO l.2E+OO 2.SE+OO 

4.9E-01 9.2E-01 1.2E+OO 1.6E+OO 3.6E+OO 
8.9E-01 2.3E+OO l.7E+OO 2.4E+OO 2.6E+OO 

- klein+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2.2E-01 9.0E-01 1.0E+OO 1.2E+OO 2.6E+OO 
9.SE-01 2.4E+OO l.lE+OO l.2E+OO 2.SE+OO 

4.9E-01 9.2E-01 1.2E+OO 1.6E+OO 3.6E+OO 
2.4E+OO l.2E+OO l.SE+OO l.SE+OO 2.lE+OO 

*** dit is sessie 3 

++++++KLAAGMUUR- groot+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2E-01 S.4E-01 l.2E+OO l.3E+OO 2.6E+OO 
9.SE-01 2.2E+OO 2.lE+OO 1.lE+OO 2.lE+OO 

9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO 1.9E+OO 3.6E+OO 
l.lE+OO l.OE+OO 1.3E+OO 1.6E+OO 2.lE+OO 

- klein+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2E-01 S.4E-01 1.2E+OO 1.3E+OO 2.6E+OO 
8.2E-01 l.2E+OO 2.3E+OO 1.SE+OO 4.lE+OO 

9.2E-01 1.2E+OO 1.6E+OO 1.9E+OO 3.6E+OO 
3.lE+OO 2.0E+OO 2.4E+OO 2.3E+OO 2.4E+OO 

++++++TERRAS - groot+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2E-01 S.4E-01 1.2E+OO 1.3E+OO 2.6E+OO 
1.SE+OO 1.lE+OO l.BE+OO 1.6E+OO 3.SE+OO 

9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO 1.9E+OO 3.6E+OO 
1.lE+OO l.OE+OO 7.lE-01 9.9E-Ol 2.3E+OO 

klein+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2.2E-01 S.4E-01 l.2E+OO l.3E+OO 2.6E+OO 
l.2E+OO 1.6E+OO 1.7E+OO 2.3E+OO 1.6E+OO 

9.2E-01 1.2E+OO 1.6E+OO 1.9E+OO 3.6E+OO 
1.9E+OO 3.2E+OO 4.2E+OO 4.0E+OO 6.3E-01 
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****** 
****** 

STANDAARDDEVIATIE/sgrt(8) 
MEETRESULTATEN VAN VICTOR 

*********** 
*********** 

*** dit is sessie 1 *********** 

++++++KLAAGMUUR- groot+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2E-01 3.9E-01 6.9E-01 9.0E-01 1.0E+OO sigma [mm] 
l.7E+OO 1.8E+OO 1.9E+OO 1.9E+OO 1.6E+OO standaarddev/sgrt(n) 

S.OE-01 9.2E-01 l.6E+OO 2.SE+OO 3.6E+OO 
9.SE-01 7.3E-01 l.lE+OO 2.0E+OO 2.SE+OO 

- klein+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2E-01 3.9E-01 6.9E-01 9.0E-01 1.0E+OO 
l.2E+OO S.7E-01 1.9E+OO 2.lE+OO 2.lE+OO 

S.OE-01 9.2E-01 1.6E+OO 2.SE+OO 3.6E+OO 
1.3E+OO 2.lE+OO 2.3E+OO 3.SE+OO 1.9E+OO 

++++++TERRAS - groot+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2E-01 3.9E-01 6.9E-01 9.0E-01 1.0E+OO 
1.4E+OO l.2E+OO 2.0E+OO 1.7E+OO 1.4E+OO 

S.OE-01 9.2E-01 1.6E+OO 2.SE+OO 3.6E+OO 
1.7E+OO l.OE+OO 8.SE-01 1.4E+OO 1.9E+OO 

- klein+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2E-01 3.9E-01 6.9E-01 9.0E-01 1.0E+OO 
l.BE+OO l.lE+OO 2.2E+OO 7.7E-01 2.9E+OO 
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5.0E-01 9.2E-01 1.6E+OO 2.SE+OO 3.6E+OO 
l.4E+OO l.7E+OO l.2E+OO 2.3E+OO l.6E+OO 

*** dit is sessie 2 *********** 

++++++KLAAGMUUR- groot+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2E-01 9.0E-01 l.OE+OO 1.2E+OO 2.6E+OO 
l.4E+OO l.3E+OO 9.0E-01 1.3E+OO 2.SE+OO 

4.9E-01 9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO 3.6E+OO 
6.SE-01 9.8E-01 1.3E+OO 4.8E-01 1.4E+OO 

klein+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2E-01 9.0E-01 l.OE+OO 1.2E+OO 2.6E+OO 
l.SE+OO l.7E+OO 2.6E+OO l.9E+OO 4.lE+OO 

4.9E-01 9.2E-01 1.2E+OO 1.6E+OO 3.6E+OO 
l.7E+OO l.7E+OO 1.9E+OO 2.3E+OO 3.2E+OO 

++++++TERRAS - groot+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2E-01 9.0E-01 l.OE+OO 1.2E+OO 2.6E+OO 
l.8E+OO l.3E+OO l.7E+OO 2.4E+OO 6.3E-01 

4.9E-01 9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO 3.6E+OO 
8.3E+OO 6.4E-01 1.2E+OO 2.SE+OO 8.SE-01 

klein+++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2.2E-01 9.0E-01 1.0E+OO 1.2E+OO 2.6E+OO 
1.lE+OO 2.lE+OO 3.9E+OO l.7E+OO l.9E+OO 

4.9E-01 9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO 3.6E+OO 
2.7E+OO l.8E+OO 2.9E+OO 2.9E+OO 2.3E+OO 

*** dit is sessie 3 *********** 

++++++KLAAGMUUR- groot+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2E-01 5.4E-01 l.2E+OO l.3E+OO 2.6E+OO 
7.7E-01 6.SE-01 l.SE+OO 1.3E+OO 2.0E+OO 

9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO l.9E+OO 3.6E+OO 
2.0E+OO l.6E+OO 2.lE+OO 2.SE+OO 2.4E+OO 

klein+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2E-01 S.4E-01 l.2E+OO l.3E+OO 2.6E+OO 
l.OE+OO l.9E+OO 9.2E-01 2.lE+OO 3.lE+OO 

9.2E-Ol l.2E+OO l.6E+OO l.9E+OO 3.6E+OO 
l.8E+OO l.7E+OO 3.SE+OO 2.0E+OO 3.8E+OO 

++++++TERRAS - groot+++++++++++++++++++++++++++++++ 

2.2E-Ol S.4E-Ol 1.2E+OO l.3E+OO 2.6E+OO 
1.lE+OO 1.7E+OO 1.4E+OO l.OE+OO l.7E+OO 

9.2E-01 l.2E+OO 1.6E+OO 1.9E+OO 3.6E+OO 
l.4E+OO l.9E+OO 1.lE+OO 2.4E+OO l.SE+OO 

- klein+++++++++++++++++++++++++++++++ 



2.2E-01 5.4E-01 1.2E+OO 1.3E+OO 2.6E+OO 
2.lE+OO 2.2E+OO 2.3E+OO 1.6E+OO 2.7E+OO 

9.2E-01 1.2E+OO 1.6E+OO 1.9E+OO 3.6E+OO 
3.2E+OO 2.2E+OO 3.8E+OO 1.9E+OO 2.5E+OO 
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Appendix E 

Resultaten: gemiddelde waardes, standdaarddeviaties 

grote en kleine scenes. 
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TABEL 1 , GEMIDDELDE WAARDERINGEN VAN JOS 

SESSIE l 

------------------ GROOT FORMAAT ------------------------
siga11 1-1 2.2E-Ol 3.9E-Ol 6.9E-Ol 9.0E-01 l.OE+OO 
gea. waard. 8.0E+Ol 7. 7E+Ol 7.IE+Ol 7.4E+Ol 7.4E+Ol 

aigae 1-1 S. OE-01 9.2E-Ol l.6E+OO 2.SE+OO 3.6E+OO 
gea. waard. 7.SE+Ol 7 .lE+Ol 6.9E+Ol S.8E+Ol 4.2E+Ol 

------------------ ltLl:IN FOMMT ------------------------
aiga11 1-1 2.2E-Ol 3.9E-Ol 6.9E-01 9,0E-01 l. OE+OO 
gem. waard. 7.4E+01 7.U:+01 6.9E+Ol 7. lE+Ol 6.9E+Ol 

aiga11 1-1 S.0E-01 9.21-01 1.6E+00 2.SE+OO 3.6E+OO 
gem. w111rd. 6.6E+01 6 .4E+Ol S.IE+Ol 4.0E+Ol 2.SE+Ol 

SESSIE 2 

------------------ GROOT FOMMT ------------------------
aig1111 1-1 2.2E-Ol 9.0E-01 l. OE+OO l.2E+OO 2.6E+OO 
gea . waard. 7.6E+Ol 7 .lE+Ol 7.0E+Ol 7.0E+Ol S.2E+Ol 

aiga11 1-1 4 .9E-Ol 9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO 3.6E+OO 
9e11. waard. 7. 4E+Ol 7 .2!:+01 6.8E+Ol 6.6E+Ol 4.6E+Ol 

------------------ ltLEIN FORMAAT ------------------------
sigllil 1-1 2.2E-Ol 9.0E-01 l.OE+OO l. 2E+OO 2.6E+OO 
gem. w11ard. 7.lE+Ol 6.SE+Ol 6.4E+01 6.6E+Ol 3.3E+Ol 

Si 91111 1-1 4.9E-01 9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO 3 . 6E+OO 
gem. w11ard. 6.6E+Ol 6.SE+Ol 6 . lE+Ol 6.2E+Ol 2.3E+Ol 

SESSIE 3 

------------------ GROOT FORMAAT ------------------------
sig1111 1-1 2.2E-01 s.n-01 1.2E+OO 1. 3E+OO 2.6E+OO 
gem . waard. 7. 4E+Ol 7 .2E+Ol 7.0E+Ol 6.9E+Ol S.4E+Ol 

aigaa 1-1 9.2E-01 1.2E+00 l.6E+OO 1. 9E+OO 3.6E+OO 
gea. waard. 7 . 0E+Ol 6.7E+01 6.H+Ol 6. 2E+Ol 4.SE+Ol 

------------------ lLIIN ,OJIJIAAT ------------------------
aigaa (-) 2.21-01 S.Cl-01 1.21+00 1.31+00 2.6E+OO 
9ea. waard. 6.11+01 6.Cl+0l 6.41+01 6.Cl+0l 3.IE+Ol 

aigu (U) 1 . 21-01 1.21+00 1.61+00 1.91+00 3.6E+OO 
·9••· waard. S.81+01 S.81+01 S.31+01 S.21+01 2.lE+Ol 
----------------------------------------------------------
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TABEL 2, GEMIDDELDE WAARDERINGEN VAN VICTOR 

SESSIE 1 

------------------ GROOT FORMAAT ------------------------
sigma ,-1 2.2E-01 3.9E-01 6.9E-Ol 9.0E-01 l. OE+OO 
gem. waard. 8.3E+Ol 8.3E+Ol 8.2E+Ol 7.6E+Ol 7.SE+Ol 

sigma 1-1 S.OE-01 9.2E-01 l.6E+OO 2.SE+OO 3.6E+OO 
gem. waard. 7.4E+Ol 7.2E+Ol 6.6E+Ol S.SE+Ol 4.4E+Ol 

------------------ ltLEIN FORMAAT ------------------------
sig■a 1-1 2.2E-01 3.9E-01 6.9E-01 9.0E-01 l. OE+OO 
gem. waard. 7. 4E+Ol 7.2E+Ol 7.0E+Ol 7.lE+Ol 6.6E+Ol 

sigma 1-1 S.OE-01 9.2E-Ol l.6E+OO 2.SE+OO 3.6E+OO 
gem. waard. 6.SE+Ol 6.6E+Ol S.SE+Ol 4.0E+Ol 2.8E+Ol 

SESSIE 2 

------------------ GROOT FORMAAT ------------------------
sigma 1-1 2.2E-01 9.0E-01 l.OE+OO l.2E+OO 2.6E+OO 
gem. waard. 7.6E+Ol 7.lE+Ol 7.2E+Ol 6.7E+Ol S.OE+Ol 

sigma 1-1 4.9E-Ol 9.2E-Ol l.2E+OO 1.6E+OO 3.6E+OO 
gem. waard. 6.BE+Ol 7.lE+Ol 6.9E+Ol 6.6E+Ol 4.7E+Ol 

------------------ ltLEIN FORMAAT ------------------------
sigma 1-1 2.2E-Ol 9.0E-01 l.OE+OO l.2E+OO 2.6E+OO 
ge11. waard. 6.9E+Ol S.9E+Ol S.9E+Ol S.BE+Ol 3.SE+Ol 

sigma 1-1 4.9E-Ol 9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO 3.6E+OO 
ge111. waard. 6.SE+Ol 6.2E+Ol S.SE+Ol S.BE+Ol 2.SE+Ol 

SESSIE 3 

------------------ GROOT FORMAAT ------------------------
sigma ,-1 2.2E-Ol S.4E-Ol 1.2E+OO l.3E+OO 2.6E+OO 
ge■ . waard. 7.2E+Ol 7.3E+Ol 6.9E+Ol 6.9E+Ol S.SE+Ol 

sig■a 1-1 9.2E-01 1.2E+OO l.6!+00 l .9E+OO 3.6E+OO 
ge■ . waard. 6. BE+Ol 6.6E+Ol 6 .U:+Ol 6.3E+Ol 4.6E+Ol 

------------------ KLEIN POIUIAAT ------------------------

sigma [Ul 2.21:-01 S.U:-01 1.2E+OO 1.3!+00 2.6!+00 
9e■ . waard. 6.7E+Ol 6.31+01 6.DE+Ol 6.U:+01 3.7E+Ol 

aig■a (u) 9.2!-01 1.21+00 1.6!+00 1.91:+00 3.6!+00 
9••· waard. 6.0!+01 6.01+01 S.lE+Ol S.lE+Ol 2.6E+Ol 

----------------------------------------------------------
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TABEL 3, STANDAARDDEVIATIE VAN JOS 

SESSIE 1 

--------------- GROOT FOM.V.T ----------------------
sigma 1-1 2.2E-01 3.9E-Ol 6.9E-Ol 9.0E-01 l. OE+OO 
atan. devi. l.4!+01 1.4!+01 l.4E+Ol l.4E+Ol l.4E+Ol 

sigma 1-1 5.0E-01 9.2E-Ol l. 6E+OO 2.SE+OO 3.6E+OO 
atan. devi. 1.4!+01 l.3E+Ol l.3E+Ol 9.7E+OO 7.9E+OO 

--------------- IIL!IN FOM.V.T ----------------------
aigma 1-1 2.2!-01 3.9E-01 6.9E-Ol 9.0E-01 l.OE+OO 
atan. devi. 1.4!+01 1.3!+01 l.2E+Ol 1. 3E+Ol l.2E+Ol 

aigma 1-1 5.0E-01 9.2E-01 l.6E+OO 2.SE+OO 3.6E+OO 
stan. devi. 1.2E+Ol l .lE+Ol l.OE+Ol 7.9E+OO 4.SE+OO 
--------------------------------------------------------

SESSIE 2 

--------------- GllOOT FORMAAT ----------------------
aigma 1-1 2.2!-01 9,0E-01 l.OE+OO l.2E+OO 2.6E+OO 
atan. devi. l.4E+Ol 1.3!+01 l.3E+Ol l.3E+Ol 9.8E+OO 

sigma 1-1 4 .9E-Ol 9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO 3.6E+OO 
stan. devi. l .U:+01 l.3E+Ol 1.2E+Ol l.2E+Ol 8.lE+OO 

--------------- IILEIN FOMMT ----------------------
sigma 1-1 2.2E-01 9.0E-01 l.OE+OO l . 2E+OO 2.6E+OO 
stan. devi. l.3E+Ol 1.2E+Ol 1. lE+Ol l. 2E+Ol 5. 7E+OO 

sigma 1-1 4.9E-01 9.2E-Ol l.2E+OO l.6E+OO 3.6E+OO 
stan. devi. 1. 2E+Ol l.2E+Ol l.lE+Ol l. lE+Ol 4.2E+OO 

SESSIE 3 

--------------- GROOT FOM.V.T ----------------------
sigma 1-1 2.2E-01 S.4E-Ol 1. 2E+OO l.3E+OO 2.6E+OO 
stan. devi. l.3E+Ol l.3E+Ol l.3E+Ol l.3E+Ol 9.6E+OO 

sigma 1-1 9.2E-01 l.2E+OO 1. 6E+OO l.9E+OO 3.6E+OO 
stan. devi. l.3E+Ol l.2E+Ol l.2E+Ol 1.lE+Ol 6.8E+OO 

--------------- IILEIN POIUIAAT ----------------------
aig- 1-1 2.2E-01 5.0-01 1.2!+00 1. 31+00 2.6E+OO 
atan. devi. l.2E+Ol l.U:+01 1.11+01 l.2E+Ol 7.lE+OO 

aigaa 1-1 9.2E-01 1.21+00 1.U+OO 1. 9E+OO 3.6E+OO 
stan. devi. 1.01+01 1.11+01 l.OE+Ol 9.7E+OO 4.0E+OO 

--------------------------------------------------------
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TABEL 4 , STANDAARDDEVIATIE VAN VICTOR 

SESSIE 1 

--------------- GROOT FOMMT ----------------------
sigma 1-1 2.2E-01 3.9E-01 6.9E-Ol 9.0E-01 1. OE+OO 
stan. devi . 1. SE+Ol l.6E+Ol l.SE+Ol 1. 4E+Ol l.4E+Ol 

sigma (uJ S.OE-01 !l.2E-01 1. 6E+OO 2.SE+OO 3.6E+OO 
atan. devi. 1.4E+Ol 1. 31:+0l 1. 2E+Ol 1. OE+Ol 7.SE+OO 

--------------- ltLEIN FOJUlMT ----------------------
aigu (ui 2.21:-01 3.!lE-01 6.!lE-01 9.0E-01 l.OE+OO 
atan. devi. l .4E+Ol l.3E+Ol 1. 31:+01 1. 3E+Ol l.2E+Ol 

aigaa (ui S.OE-01 9.2E-01 l .6E+OO 2.SE+OO 3.6E+OO 
atan. devi. l.2E+Ol l.2E+Ol l.OE+Ol 7,9E+OO 4.BE+OO 

SESSIE 2 

--------------- GROOT FOM.v.T ----------------------
aigma (ui 2.2E-01 !l.OE-01 l.OE+OO l.2E+OO 2.6E+OO 
atan. davi. l.4E+Ol l.3E+Ol l.3E+Ol l.2E+Ol !l.OE+OO 

aigma (ui 4.9E-Ol !l.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO 3.6E+OO 
atan. davi. 1. 4E+Ol 1. 3E+Ol l.3E+Ol 1.2E+Ol B.4E+OO 

--------------- KLEIN FOMMT ----------------------
ai911a (ui 2.2E-01 9.0E-01 1. OE+OO l.2E+OO 2,6E+OO 
atan. davi. l.3E+Ol 1. OE+Ol l. lE+Ol 1. lE+Ol 6.lE+OO 

aigma (u] 4.9E-Ol 9.2E-01 1. 2E+OO l.6E+OO 3.6E+OO 
atan. devi . l.2E+Ol 1. lE+Ol l.OE+Ol 1.0E+Ol 4.3E+OO 

SESSIE 3 

--------------- GROOT FOMMT ----------------------
aigma (ui 2.2E-01 S.4E-Ol l.2E+OO l.3E+OO 2.6E+OO 
atan. davi. 1. 31:+0l l. 3E+Ol l.3E+Ol l. 3E+Ol 9.BE+OO 

aigaa (ui 9.2E-01 l.2E+OO l.6E+OO 1. 9E+OO 3.6E+OO 
atan. davi. l.2E+Ol l.2E+Ol l.2E+Ol l.2E+Ol B.2E+OO 

atan. davi. 1,.21+01 1,21+01 l.2E+Ol 1.2&+01 8.2E+00 

aLIIN POaJIAAT ------------------------------------
aigu 1-1 .2 • .21:-01 S.41-01 1.21:+00 1.31:+00 2.6E+00 
atan. davi. 1.21+01 1,.21+01 1.11+01 l.U:+01 6.SE+OO 

aigaa 1-1 9.2E-Ol 1.21:+00 l.6E+OO l. 9E+OO 3.6E+OO 
atan . davi. 1.21:+0l l .U:+01 1. OE+Ol B.9E+OO 4.4E+OO 
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Appendix F 

Resultaten: gemiddelde waardes, standdaarddeviaties 
zwart-wit overgang. 
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t##### SCHEERMESOVERGANG 1##1########### 

****** MEETRESULTATEN VAN jos *********** 

*** dit is sessie l**** 

2.2E-01 3.9E-01 6.9E-01 9.0E-01 1.0E+00 
7.3E+0l 7.lE+0l 7.lE+0l 7.0E+0l 7.0E+0l 

5.0E-01 9.2E-01 l.6E+00 2.SE+00 3.6E+00 
6.6E+0l 6.7E+0l 6.2E+0l 6.0E+0l 5.2E+0l 

*** dit is sessie 2**** 

2.2E-01 9.0E-01 1.0E+00 1.2E+00 2.6E+00 
7.0E+0l 6.6E+0l 6.6E+0l 6.SE+0l S.9E+0l 

4.9E-01 9.2E-01 1.2E+00 1.6E+00 3.6E+00 
6.SE+0l 6.3E+0l 6.4E+0l 6.2E+0l S.6E+0l 

*** dit is sessie 3**** 

2.2E-01 5.4E-0l l.2E+00 l.3E+00 2.6E+00 
6.9E+0l 6.SE+0l 6.SE+0l 6.7E+0l 6.2E+0l 

9.2E-01 l.2E+O0 l.6E+00 1.9E+00 3.6E+00 
6.4E+0l 6.4E+0l 6.SE+0l 6.4E+0l 5.7E+0l 
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SCHEERMESOVERGANG 

·••*** MEETRESULTATEN VAN Victor*********** 

*** dit is sessie l**** 

2.2E-01 3.9E-01 6.9E-01 9.0E-01 1.0E+OO 
7.lE+Ol 7.0E+Ol 7.3E+Ol 7.lE+Ol 7.3E+Ol 

5.0E-01 9.2E-01 1.6E+OO 2.SE+OO 3.6E+OO 
6.3E+Ol 6.2E+Ol S.9E+Ol 5.3E+Ol 4.8E+Ol 

••• dit is sessie 2**** 

2.2E-01 9.0E-01 1.0E+OO 1.2E+OO 2.6E+OO 
6.7E+Ol 6.7E+Ol 6.7E+Ol 6.4E+Ol 5.4E+Ol 

4.9E-01 9.2E-01 1.2E+OO 1.6E+OO 3.6E+OO 
6.4E+Ol 6.lE+Ol 6.lE+Ol 5 . 8E+Ol 5.2E+Ol 

••• dit is sessie 3**** 

2.2E-01 5.4E-01 1.2E+OO 1.3E+OO 2.6E+OO 
6.8E+Ol 6.SE+Ol 6.6E+Ol 6.3E+Ol 5.SE+Ol 

9.2E-01 1.2E+OO 1.6E+OO 1.9E+OO 3.6E+OO 
6.lE+Ol 6.2E+Ol 6.2E+Ol S.8E+Ol 5.3E+Ol 

69 



****** 
****** 

SCHEERMESOVERGANG 

STANDAARDDEVIATIE/sqrt(8) 
MEETRESULTATEN VAN jes . 

*********** 
*********** 

*** dit is sessie 1 *********** 

2.2E-01 3.9E-01 6.9E-01 9.0E-01 l.OE+OO 
2.3E+OO 2.2E+OO 2.4E+OO 2.4E+OO 2.SE+OO 

S.OE-01 9.2E-01 l.6E+OO 2.SE+OO 3.6E+OO 
l.7E+OO l.lE+OO 6.SE-01 1.7E+OO 1.2E+OO 

*** dit is sessie 2 *********** 

2.2E-01 9.0E-01 l.OE+OO l.2E+OO 2.6E+OO 
l.3E+OO 8.0E-01 9.lE-01 S.6E-01 7.6E-01 

4.9E-01 9.2E-01 1.2E+OO 1.6E+OO 3.6E+OO 
l.2E+OO 1.8E+OO 4.2E-01 7.7E-01 1.lE+OO 

*** dit is sessie 3 *********** 

2.2E-01 S.4E-01 1.2E+OO 1.3E+OO 2.6E+OO 
l.3E+OO l.2E+OO l.3E+OO 1.2E+OO 1.2E+OO 

9.2E-01 1.2E+OO l.6E+OO 1.9E+OO 3.6E+OO 
1.2E+OO 1.0E+OO 7.6E-01 1.2E+OO 1.3E+OO 
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SCHEERMESOVERGANG 

STANDAARDDEVIATIE/sgrt(8) 
MEETRESULTATEN VAN VICTOR 

*********** 
*********** 

*** dit is sessie 1 *********** 

2.2E-01 3.9E-01 6.9E-01 9.0E-01 1.0E+OO 
1.9E+OO 2.4E+OO 1.SE+OO 1.lE+OO 1.7E+OO 

5.0E-01 9.2E-01 l.6E+OO 2.SE+OO 3.6E+OO 
1.8E+OO 2.4E+OO 1.4E+OO 1.8E+OO 1.4E+OO 

••• dit is sessie 2 *********** 

2.2E-01 9.0E-01 l.OE+OO 1.2E+OO 2.6E+OO 
l.OE+OO l.3E+OO 1.lE+OO 1.2E+OO 1.2E+OO 

4.9E-01 9.2E-01 1.2E+OO 1.6E+OO 3.6E+OO 
l.lE+OO 1.SE+OO 1 . 0E+OO l.OE+OO 8.2E-01 

*** dit is sessie 3 *********** 

2.2E-01 S.4E-01 1.2E+OO l.3E+OO 2.6E+OO 
8.9E-Ol 2.0E+OO 1.3E+OO 2.lE+OO l.9E+OO 

9.2E-01 1.2E+OO 1.6E+OO 1.9E+OO 3.6E+OO 
1.SE+OO 1.9E+OO 1.6E+OO l.4E+OO l.2E+OO 
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Appendix G 

Resultaten: visus contra verzadigingspunt. 
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Appendix B 

Resultaten: logaritme van gemiddelde luminantie 

contra verzadigingspunt. 
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figuur 2. klein formaat stimuli, victor en jos. 
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figuur .3, grote en kleine stimuli, jos. 
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figuur 't. grote en kleine stimuli, victor. 
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