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Inleiding 

Bij LCD's kunnen beeldelementen (pixels) zodanig electronisch worden aangestuurd, dat 
daarmee de lichttransmissie van het pixel kan worden geregeld. Het transmissiegedrag 
van het pixel wordt beschreven door de transmissie-spanningskarakteristiek, waarin de 
transmissie T als functie van de aangelegde spanning V wordt weergegeven, de zgn. 
T ( V) -karakteristiek. 

Om het pixel op een constante transmissie te houden, moet het om technische rede
nen worden aangestuurd met een blokspanning. Dit heeft vaak als complicatie dat deze 
stuurspanning als lichtmodulatie zichtbaar wordt, mede omdat de frequentie van deze 
spanning ca. 25 Hz bedraagt, hetgeen in het gevoeligheidsgebied van het visuele systeem 
ligt. 

We zullen hier aantonen hoe, voor een zekere offset van de blokspanning, in bena
dering de lichtmodulatie te berekenen is uit de T ( V) -karakteristiek. Daarbij zien we te
vens dat vorm van T( V)-karakteristiek samen met het omgevingslicht, gereflecteerd op 
het LCD, een belangrijke invloed heeft op de modulatiediepte van het licht. Deze modu
latiediepte is een belangrijke maat voor de zichtbaarheid van temporele modulatie van 
licht (flikker). 

Modulatie relevant voor visueel waarnemen 

Voor het visueel waarnemen van temporele modulatie van licht zijn een aantal parameters 
van belang. De belangrijkste zijn de amplitude e, het gemiddeld Zichtniveau E, de frequen
tie fen de grootte van het beeldveld. Er bestaat een grens van waarnemen, de zgn. drem
pel, waarbij geldt dat kleinere modulatie niet en grotere modulatie wel waargenomen 
wordt. We kunnen de drempelwaarde van e als functie van de frequentiefmet E als para
meter meten. Geven we de reciproke van de gevonden drempelwaarde als functie van de 
frequentie weer, dan vinden we de zgn. De-Langekarakteristieken (zie fig. l). Deze geven 
de gevoeligheid voor modulatie bij een stimulusafmeting van 1 ° weer. Duidelijk is dat het 
achtergrondniveau E een belangrijke rol speelt. 

Voor niet te grote variatie in Eis de De-Langekarakteristiek waarbij El e uitstaat 
als functie vanf, in eerste orde onafhankelijk van E. De modulatiediepte m = el E is in 
dat geval dus een goede maat voor het al dan niet waarneembaar zijn van gemoduleerd 
licht. Daarom is het voor de hand liggend om de modulatiediepte te bepalen, die ontstaat 
t.g.v. een zekere offset in de blokspanning en de T(V)-karakteristiek. 

Transmissie-spanningskarakteristiek van LCD-pixel 

Uitgangspunt voor een eerste orde berekening van modulatieeffecten bij pixels van 
LCD's is de transmissie-spanningskarakteristiek, schematisch weergegeven in fig. 2. 
Om technische redenen wordt voor het verkrijgen van een 'constante' transmissie, de 

pixelspanning V blokvormig gemoduleerd tussen - Ven V. Door de symmetrie van de 

T ( V) -curve is de transmissie en dus de pixelluminantie Lpix constant als de achtergrond

luminantie Lb constant is: 

(vgl. 1) 

In de praktijk heeft de blokgolf een offset-spanning V off , bovendien is er veelal sprake 
van strooilicht L0 t.g.v. de omgevingsverlichting. Dientengevolge ontstaat er gemodu-
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leerd licht, waarbij L0 bijdraagt aan het gemiddelde lichtniveau van het pixel. Fig.3 geeft 
een schets van het ontstaan van de lichtmodulatie. In formule is een en ander te schrijven 
als: 

Lv = L0 +Lb • T(V) 

Mv = Lb . ddVT(V). Voff = Lb. T'(V). Voff 
(vgl. 2) 

waarin Mv de luminantiemodulatie is die ontstaat t.g.v. offset-spanning V off. 

Voor het visueel waarnemen is alleen de grondharmonische van het modulatiesignaal van 
belang. Voor de daarbij behorende modulatiediepte m geldt: 

m oc M_v = Lb. T'(V). Voff = T'(V) . V 
Lv L0 +Lb · T(V) L off 

Lo+ T(V) 
b 

Een Gauss-vormige T(V}-karakteristiek 

Benaderen we de T( V)-karakteristiek met een Gauss-functie (zie fig.4): 

T(V) = e-av2 

voor V ~ 0 

dan geldt: 

T'(V) = -2a.V e-av2 

en dus 

-2a.Ve-aV2 
m oc L . Voff = 

---2 + e-av2 
Lb 

(vgl. 3) 

(vgl. 4) 

(vgl. 5) 

(vgl. 6) 

Voor het visuele waarnemen is het min-teken in de teller niet relevant, omdat er geen spra
ke is van fasegevoeligheid. Ook wordt in het algemeen de waarnemingsdrempel voor po
sitieve en negatieve signaaluitwijkingen gelijk verondersteld. 

We kunnen nu de modulatiediepte voor constante V off grafisch weergeven. We kie
zen voor a: 

a = 
1 

2 · 2.52 ' 
(vgl. 7) 

en voor de verhouding tussen strooilicht en de achtergrondverlichting 1} als parameter: 

Lo 
1} = - (vgl. 8) 

Lb 

In fig.5 is het resultaat weergegeven. Zonder stroolicht en met constante V off is de mo
dulatiediepte m evenredig met de pixelspanning V. Zoals te verwachten is neemt met toe
nemende 1}, dus met toenemend strooilicht, de modulatiediepte m af, vooral bij hogere 
pixelspanningen V en dus bij lagere pixelluminantie. 

Een schatting van de bijdrage van strooilicht kan gemaakt worden, als we aannemen 
dat de omgevingsverlichting ca. 500 lx is en de omgeving (plafond, muur e.d.) diffuus re
flecteert met reflectiecoëfficiënt 0.9. Met een directe reflectie van ca. 5% op het scherm 
geldt dan: 
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Lo = 500 · 0.9 · 0.05 :::= 7_2 [cd/m2]. 
7t 

Een praktische waarde voor Lb is 60 cd/m2. Voort}- geldt dan: 

t}- = 7·2 = 0.12 
60 

De T(V)-karakteristiek 

(vgl. 9) 

(vgl. 10) 

De T(V)-karakteristiek samen met de achtergrondverlichting Lb is volgens opgave1 met 
de volgende analytische functie te beschrijven: 

Lb · T(V) = 49 -49tanh[ {2.25 - 0.75tanh(2 (V - 2.5))} · { V - 2.67}] 

voor v~ 0. (vgl. 11) 

Een schets van deze functie is weergegeven in fig.6. Deze functie is ook te schrijven als 

Lb · T(V) = 49 - 49tanh[f(V)] (vgl. 12) 

met uiteraard 

f(V) = {2.25-0.75tanh(2(V-2.5))} · {V-2.67} (vgl. 13) 

Op dezelfde wijze als bij de gauss-functie kunnen we de modulatiediepte m bepalen 

MV 1 dLV 
moe-= --~V = 

Lv LvdV 

Voff d 
Lv dV[L0 +49-49tanhf(V)] (vgl. 14) 

Verder uitgewerkt levert dit 

-49 f'(V) · V off 
m oc ------------ (vgl. 15) 

cosh2 f(V) · {L0 + 49 - 49tanhf(V)} 

met f'(V) = {2.25-0.75tanh(2V-5)}+{(V-2.67)·( -~-
75

·
2 

)} 
cosh (2V -5) 

(vgl. 16) 
Ook hier (in vgl. 15) is het min-teken niet relevant. Nemen we aan dat de achtergrondlu
minantie Lb = 100 cd/m2 is, dan is voor verschillende t}- = L0/ Lb de modulatiediepte 
m grafisch weer te geven (zie fig.7). Bij de eerder veronderstelde omgevingsverlichting 
van 500 lx gold L0 = 7 .2 cd/m2 en dus is t}- = 0.07 . Ook nu is duidelijk dat L0 een be
langrijke invloed heeft op de modulatiediepte m, vooral bij hogere Ven dus bij lagere 
transmissie van het display. 

Bespreking van het resultaat 

Uitgangspunt is dat de modulatiediepte m oc Mv/ Lv een belangrijke maat is voor het 
waarnemen van lichtmodulatie. Daarbij dient vermeld te worden dat de afmeting van het 
LCD-pixel nogal veel verschilt van de afmeting van de stimulus die gebruikt is bij de ex
perimenten behorende bij fig. l. Aangezien dit grootteverschil belangrijk is voor het waar
nemen van modulatie, zijn de modulatiegegevens van het pixel niet direct te plaatsen in 
fig. l. In het algemeen is de modulatiegevoeligheid voor een klein veld, bv. een pixel al
leen, minder dan die voor groter veld. Het hangt uiteraard af van de configuratie van 
pixels en de 'overall' -modulatie hoe zichtbaar de modulatie bij LCD's is. 

1. Informatie gekregen van Dr. J.A.M.M. van Haaren (Nat.Lab.). 
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Voor 2 verschillende pixeltransmissie-karakteristieken (fig.4 en fig.6) is een bere
kening gegeven voor de modulatie als functie van de pixelspanning (fig.5 en fig.7), die 
ontstaat bij een zekere offset-spanning. Vergelijking van de curven voor,'.} = 0, dus zon
der effect van omgevingsverlichting, laat zien dat de vorm van de T(V)-karakteristiek een 
belangrijke rol speelt bij het ontstaan van offset-spanningsmodulatie. De gekozen 
Lb = 60 cd/m2 bij de gauss-vormige T(V)-karakteristiek en de Lb = 100 cd/m2 bij de 
andere T(V)-karakteristiek doen volgens vgl. 3 voor L0 = 0 niet terzake voor de modu
latiediepte m. Zowel het verloop als de maximale hoogte (bij V = 6 volt) verschillen 
nogal, ten gunste van de gauss-vorm. 

Ook de invloed van omgevingsverlichting is duidelijk zichtbaar in fig.5 en fig.7. 
Hoewel omgevingsverlichting gunstig bijdraagt wat betreft de zichtbaarheid van modula
tie, is dit uit overwegingen van het waarnemen van contrast op het scherm niet aan te be
velen. Het is voorstelbaar dat er een optimum is tussen zichtbaarheid van lichtmodulatie 
en contrast van het display, echter de omgevingsverlichting is meestal niet onder controle. 
Bovendien zijn de reflectie-eigenschappen van het scherm onbekend. 

Dus, uitgaande van een relatief kleine constante off-setspanning geven we hier een 
eerste orde benadering voor het berekenen van de modulatiediepte. 

Referentie 

Roufs, J.A.J. (1972). Dynamic Properties of Vision-1. Experimental relationships bet
ween flicker and flash thresholds. Vision Research 12, 261-278. 
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Fig. 1 Amplitudegevoeligheidskarakteristieken voor 
verschillende gemiddelde lichtniveau' s E. De 
eenheid troland (Td) is een visuele maat voor reti
nale verlichtingssterkte. Deze is in dit geval omre
ken baar naar luminantie Lv volgens: 

L = §_ cdlm2 
V 7t 

en 

M = ~ cd/m2 
V 7t 

De modulatiediepte 

Mv e 
m = - = -

LV E 

blijkt vaak een geschiktere maat voor het bepalen 
van de visuele gevoeligheid. 
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Fig. 2 Schematische weergave van de pixeltransmissiekarakte
ristiek. De transmissie T is als functie van de pixelspan
ning V uitgezet. 
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Fig. 3 Het ontstaan van modulatie t.g.v. offsetspanning V0 rc. T.g.v. de offsetspanning wordt het 
pixel niet meer spanningssymmetrisch aangestuurd, hetgeen tot de transmissiemodulatie 
leidt. Voor het visuele systeem is alleen de grondharmonische van belang. 
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Fig. 4 De gebruikte gauss-functie voor het benaderen van de T(V)-karakteristiek. 
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Fig. 5 De modulatiediepte als functie van de pixelspanning V voor een gauss-vormige T(V)-karakteris
tiek met ~ als parameter en een constante offsetspanning V0 rr- ~ is de verhouding tussen het 
strooilicht (Lo) t.g.v. reflectie van de omgevingsverlichting op het LCD en de luminantie van de 
achtergrondverlichting (Lb), het zg. backlight, van het pixel: ~ = L0/ Lb 
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Fig. 6 De pixelluminantie-functie, welke ontstaat door de combinatie van achtergrondverlichting Lb en 
pixeltransmissiefunctie T(V). 
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Fig. 7 De modulatiediepte m als functie van de pixelspanning met 'Ö=LcJLb als parameter. De offset
spanning V0 rr wordt constant verondersteld. 
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