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 SAMMANFATTNING
Detta examensarbete avser att höja kunskapen inom displaymätningar och utveckla mer
objektiva testmetoder.

I den här rapporten tas flera mätparametrar upp. Dock är det inte nödvändigt att optimera alla
dessa för att en display ska upplevas bra. Därför är det viktigt att utvärdera displayen efter sitt
användningsområde och i vilken miljö den ska användas i .

En svårighet med displayjämförelser är hur hjärnan tolkar det ögat ser. Ögats olinjära
egenskaper gör det heller inte lättare. För att optimera eller veta vad man ska mäta på en
display är det därför viktigt att känna till hur ögat fungerar. Därför beskrivs ögats uppbyggnad
och matematiska formler introduceras för att beskriva hur ögat beter sig.

Subjektiva upplösningsmätningar är något som vill frångå för att de varierar mycket för olika
personer, vilket innebär att resultaten inte kan jämföras rakt av. Målet är att få en mer objektiv
metod och därför introduceras en modell för det mänskliga ögat. Ögonmodellen utvärderas
med subjektiva avläsningar både på display och verkliga mål där resultatet blir mycket bra.
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FÖRORD
I dagens läge blir det allt vanligare med displayer i allt fler elektronikprodukter. Nästan alla
har egna åsikter om hur en display ska fungera. Inom industrin finns det idag ingen riktig
standard för displaymätningar, vilket gör att tillverkarna kan redovisa sina mätvärden på ett
fördelaktigt sätt.

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Saab Aerotech i Arboga. Där målet är att höja
kunskapen inom displaymätningar och ta fram mätmetoder.

Jag vill tacka mina handledare Göran Bengtsson och Irina Popa på Saab Aerotech för allt
stöd, synpunkter och handledning.

Arboga, Juni 2008

Johan Brenander
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1 Introduktion

1.2 Mål
Målet med examensarbetet är att ge kompetenshöjning inom displaymätningar och
testmetodik hos Saab Aerotech och ta fram mer objektiva testmetoder

1.3 Disposition
Rapporten är uppdelad i tre huvuddelar teori, mätningar och resultat och analys av resultat.

Teoridelen innehåller teori för tre olika displaytekniker och den grundläggande teorin för de
mätparametrar som tas upp i rapporten. I den här delen beskrivs även ögats funktion och
egenskaper och en modell introduceras för ögats upplösning.

I delen mätningar beskrivs hur mätningar har gjorts för de olika parametrarna.

I den sista delen resultat och analys av resultat tas resultatet upp för mätningar på de olika
parametrarna och lite diskussion om dem.
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2 Teori

2.1 Displaytekniker
Begränsningar har gjorts till tre olika tekniker. Först beskrivs CRT som länge har varit den
enda displaytekniken. Den displayteknik som dominerar idag är LCD och med den här
tekniken introducerades många problem som inte fanns hos CRT. En framtida teknik som tas
upp och som förmodligen kommer att slå igenom om några år är OLED.

2.1.1 CRT
CRT (Cathode Ray Tube) har varit den dominerande displaytekniken i många år. Det är en
analog displayteknik som producerar sitt ljus genom att elektroner träffar en fosforserande
yta. En elektronkanon som är en katod avger elektroner när den upphettas. Elektronstrålen
som lämnar elektronkanonen accelereras av en potentialskillnad och fokuseras på en pixel för
att få en ökad luminans på den fosforserande ytan. Utan fokusering hade elektronstrålen
spridit sig över hela ytan. Fokuseringen sker med hjälp av en elektrostatisk lins. På frontglaset
finns ett mönster av pixlar som i sin tur består av subpixlar i respektive färg rött, grönt och
blått. Med hjälp av de tre färgerna kan alla andra färger skapas genom additiv färgblandning
och om alla tre lyser samtidigt upplever ögat det som vitt ljus. En CRT skärm har tre
elektronkanoner en för varje färg. [1]

För att det här ska fungera får inte elektronerna krocka med andra partiklar vilket gör att allt
måste ske i vakuum. Därför byggs allt in i en stor vakuumtub som måste ha en speciell form
och tjocklek för att klara av atmosfärsikttryck, vilket gör att CRTskärmar är tunga och
klumpiga.

För att skapa en bild så sveps elektronstrålen fram och tillbaka över skärmen. Datorskärmar
använder sig av progressiv skanning där en rad i taget ritas ut från skärmens topp till botten.
Tv apparater använder sig av sammanflätad skanning (interlaced scan) där varje udda linje
ritas ut först och andra gången strålen sveper över bilden ritas de jämna ut. Fördelen med
sammanflätad skanning är att lägre bandbredd kan användas. [1]

Tack vare det mänskliga ögat upplevs en enhetlig bild även att den ritas upp av en punkt som
sveper fram och tillbaka över skärmen. Däremot kan flimmer upplevas om inte
uppdateringsfrekvensen är tillräckligt hög. Uppdateringsfrekvensen mäts i Hz (Hertz) och är
ett mått på hur många gånger per sekund som en bild uppdateras. Enligt VESA behövs en
uppdateringsfrekvens på minst 75Hz för att undvika flimmer. [2]

2.1.2 LCD
LCD (Liquid Crystal Display) bygger på ljusets egenskaper vid polarisation. Om två
polarisationsfilter sätts efter varandra med 90 graders vridning av det ena filtret kommer allt
ljus att blockeras. Genom att placera de flytande kristallerna mellan två polarisationsfilter
vrids ljuset och passerar igenom.

De flytande kristallerna består av långa stavlika dipolmolekyler, som är molekyler med olika
laddningar i varsin ände. Det är möjligt att bestämma de flytande kristallernas riktning med
hjälp av räfflade ytor. Kristallerna orienterar sig efter räfflorna och om de är parallella så
kommer även riktningen på kristallerna att bli parallella. Genom att ha flytande kristaller
mellan två räfflade ytor där räfflorna är vinkelräta mot varandra, så kommer kristallerna vara
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parallella intill ytorna och mellan kommer de vridas för att passa in den andra räfflade ytan.
Ljus som passerar de flytande kristallerna kommer att vridas med molekylerna och slutligen
få en vridning på 90 grader. [3]

Eftersom de flytande kristallerna är dipoler så reagerar de på elektriska fält och genom att
lägga på en potentialskillnad mellan plattorna kommer alla molekyler att omorientera sig
längs det elektriska fältet. Alltså vinkelrätt mot ytan för en TN (Twisted Nematic). Ljuset
kommer att passera de flytande kristallerna utan att vridas och därefter blockeras av det yttre
polarisationsfiltret. [3]

LCD varierar hur mycket av bakgrundsbelysningen som ska släppas igenom med olika
elektriska spänningar. På så sätt kommer displayen att presentera en gråskala mellan svart och
vitt. För färg använder sig LCD av additiv färgblandning. Varje pixel delas in i tre underpixlar
en för varje färg som kan styras var för sig. Med tre olika färgfilter filtreras det vita ljuset till
respektive rött, grönt och blått.

Olika sätt för LCD belysning.
LCD genererar inget eget ljus och måste därför ta hjälp av externt ljus. Antingen av
omgivningsljuset som en reflektiv display använder, eller en bakgrundsbelysning som för en
transmissiv display.

Reflektiva displayer har en spegel bakom LCD där det omgivande ljuset reflekteras. En
nackdel med det här är att ljuset går igenom displayen två gånger och det kommer att påverka
kontrasten. Jämfört med transmissiva displayer så fungerar reflektiva displayer i hur kraftigt
omgivningsljus som helst. Men när omgivningsljuset inte är tillräckligt så blir displayen helt
oanvändbar. [4]

Transmissiva displayer har fördelen att man kan använda dem i mörka miljöer på grund av att
de har en egen ljuskälla. Kontrasten och färgåtergivelsen är mycket bättre jämfört med
reflektiva displayer. Största nackdelen som dessa displayer lider av är att när omgivningsljuset
blir för högt så blir det omöjligt att se något på skärmen. Andra nackdelar är att de drar
mycket mer ström och utvecklar värme på grund av att de måste använda en egen ljuskälla.
[4]

Det finns även transflektiva LCD displayer som går att använda i alla ljusmiljöer från natt till
direkt solljus. Displayen har en halvgenomskinlig spegel bakom LCD matrisen så att
omgivningsljuset kan reflekteras och den egna bakgrundsbelysning kan lysa i genom. På så
sätt kan displayen användas i alla ljusmiljöer.  [4]

Olika LCD tekniker
TN (Twisted Nematic) är den äldsta tekniken, men fortfarande använd i stor utsträckning i
dagens displayer. Dels för den låga produktionskostnaden och att större skärmar kan göras
utan att priset ökar avsevärt eftersom det är en väletablerad teknik. TN film displayer har den
snabbaste responstiden jämfört med andra LCD tekniker. [9]
För att producera svart så läggs full spänning på så kristallerna ställer sig vinkelrät mot ytan.
Det polariserade ljuset passerar de flytande kristallerna utan att rotera och blockeras därefter
av det yttre polarisationsfiltret. Problemet är att de flytande kristallerna inte är fullständigt
vinkelräta. Detta medför att en liten mängd ljus kommer att passera det andra
polarisationsfiltret och displayen kommer inte att kunna producera en perfekt svart yta. Ett
annat stort problem som TN-tekniken lider av är dålig betraktningsvinkel. [5]
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IPS (In Plane Switching) introducerades för att försöka förbättra nackdelarna med TN-film
displayerna. I IPS tekniken ligger kristallerna parallellt med planet och roterar i samma plan
beroende på hur mycket elektrisk spänning som läggs på. Med den här tekniken erhålls en
väldigt bra betraktningsvinkel. Däremot blir responstiden sämre jämfört med TN-film
tekniken på grund av att kristallerna roteras av ett ganska svagt fält skapat av elektroder i
samma plan. Avståndet mellan elektroderna är längre än avståndet mellan två substrat som de
andra teknikerna bygger på, vilket inverkar på responstiden.[5]

I VA (Vertical Alignment) teknologin är de flytande kristallerna vinkelräta mot substratet när
ingen spänning är pålagd, alltså kommer ljuset ej att vridas och displayen kommer att
producera svart. Jämför med TN film tekniken som producerar svart när full spänning är
pålagd så blir inte kristallerna helt vinkelrätta mot ytan och en liten mängd ljus kommer
igenom. Här däremot så blir kristallerna verkligen vinkelräta och ljuset passerar de flytande
kristallerna utan att vridas och på så sätt kommer allt ljus att blockas vid det andra
polarisationsfiltret och en väldigt bra svartnivå även från alla betraktningsvinklar erhålls.
Däremot är betraktningsvinkeln väldigt liten för VA displayer. För att lösa problemet med
betraktningsvinkeln så delar man in varje subpixel i flera domäner(segment)så kallat MVA
(Multi-domain Vertical Alignment), med kristallerna lutande åt olika håll. Genom att
komponera ytor med kristaller lutande åt ett håll med kristaller av motsatt riktning och göra
den ytan väldigt liten, så kan pixelns ljushet upplevas enhetlig från en stor betraktningsvinkel.
Minst fyra domäner är nödvändiga för att erhålla jämn karakteristisk för kontrast, luminans
och färg. [5]

2.1.3 OLED
OLED (Organic Light Emitting Diode) är uppbyggd av plaster därför ordet organisk. Plaster
som naturligt är isolatorer dopas med olika störämnen för att bli ledande. En OLED pixel
består av flera lager organisk film mellan två ledare och när en elektrisk ström går igenom
materialet så avges ljus.

För att beskriva hur en OLED pixel fungerar så behövs lite fysik. Ett material har två olika
energiband, valensband och ledningsband. När elektronerna är i sitt grundtillstånd befinner de
sig i valensbandet. Eftersom det här bandet är fullt kan inte elektronerna flytta på sig vilket
gör att det inte kan flyta någon ström. För att ett material ska leda ström så måste elektronerna
lyftas upp i ledningsbandet där de kan röra sig fritt. Utrymmet mellan valensbandet och
ledningsbandet kallas bandgap och är en förbjuden region för elektronerna. Alla material
delas in i tre grupper beroende på bandgapets storlek som definieras i energi, elektronvolt.
Dessa grupper är ledare med ett bandgap på 0eV, halvledare ca 1.1eV och isolatorer mer än
8eV.
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Figur 1 Material delas in i tre grupper beroende av ledningsförmåga som är kopplat till bandgapets storlek.

Gruppen ledare saknar bandgap vilket gör att de är ledande utan att någon energi måste
tillföras, hit hör t.ex. metaller. Gruppen halvledare har ett bandgap på cirka 1.1ev och för att
de ska leda måste elektronerna lyftas upp till ledningsbandet med hjälp av tillförd energi.

Den simplaste OLED pixeln består av ett emitterande organiskt material mellan två ledare. En
av ledarna måste vara transparent för att ljuset ska komma ut och ett material som användes
till det här är ITO (indium Tin Oxide). När ett elektrisktfält läggs över OLED-pixeln så vill
elektronerna nå den lägsta energinivån. Elektronerna flyttar sig från metallen in i
ledningsbandet på det organiska emitterande materialet. Elektronerna i valensbandet hos det
organiska ämnet flyttar sig också mot den lägre nivån och när dessa flyttar sig blir det hål
kvar. När en elektron som befinner sig i ledningsbandet kommer rakt ovanför ett hål i
valensbandet faller den ner och energin som avges är då en foton med energin E=hv, h är
Planks konstant och v frekvensen. Den här simpla OLED pixeln har ingen bra verkningsgrad
eftersom elektronerna i ledningsbandet har mycket större rörlighet än hålen i valensbandet.
Detta medför att flera elektroner i ledningsbandet bara går igenom materialet och in i ITO
utan att rekombinera med ett hål vilket gör att det inte blir något ljus. [19]

Figur 2 Visar hur en simpel OLEDpixel fungerar med en verkligt uppbyggd till vänster och till höger hur ljuset
skapas mellan ledningsbandet och valensbandet.
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Bandgapets storlek bestämmer vilken färg som fotonen får och genom att dopa det organiska
materialet på olika sätt kan man få den färg man vill ha. Med hjälp av de två formlerna nedan
kan bandgapets storlek beräknas för en viss våglängd. E är bandgapet i elektronvolt och h är
Planks konstant 6.6*10^-34 JS. Parametern c är ljusets hastighet i vakuum 3*10^8 m/s och
våglängden i nm.

chE
vc

hvE
(2.1)

Nedan följer tre framräknade bandgap för tre färger.

eVnmRött
eVnmGrönt

eVnmBlått

99.1620
25.2550

58.2480

För att förbättra verkningsgarden på OLED pixeln skapas den av flera olika lager så att
laddningarna inte kan passera rakt igenom ledningsbandet utan tvingar dem att rekombinera
med ett hål och avge ljus.[19]

Fördelar med OLED är att betraktningsvinkeln är oslagbar jämfört med LCD vilket beror på
att OLED pixlarna producerar sitt eget ljus. Eftersom de producerar sitt eget ljus behöver inte
OLED någon strömförbrukande bakgrundsbelysning som en transmissiv LCD behöver. Detta
gör att energiförbrukningen för OLED är avsevärt mindre vilket gör dem mer lämpliga för
bärbara applikationer. En annan stor fördel med OLED är att de inte lider av dålig responstid
som LCD gör. I dagens läge är OLEDens största nackdel livslängden på displayerna och det
är speciellt den blåa färgen som har den kortaste livslängden. En annan nackdel som OLED
har är att bilder kan bli inbrända om de visas för länge. En annan stor fördel är att hela
displayen kan byggas upp av ledande plaster vilket gör att man kan få böjbara displayer. Men
än så länge är mycket av det här på forskningsstadiet.

2.2 Mätparametrar

2.2.1 Luminans
Luminans är den för ögat upplevda ljusheten hos en yta eller en display. Luminansen mäts i
enheten candela per kvadratmeter (cd/m2). Luminansmätningar ligger till grund för de flesta
andra parametrar.

Luminansvariation är ett problem som främst LCD lider av. Om hela displayen visar vitt och
mätningar görs på olika ställen på skärmen fås olika luminansnivåer. De här variationerna kan
vara besvärliga för ögonen som måste ställa om sig. Varför det är just LCD som lider av det
här problemet är för att det är svårt att fördela ljuset jämnt från ett eller flera lysrör som sitter i
kanten av displayen. Ett sätt som kan lösa det här problemet är om pixlarna viktas så att de
som är ljusstarkast inte släpper igenom allt ljus när vitt ska visas. Detta påverkar dock
responstiden för de pixlar som inte öppnas upp helt. Även den maximala luminansen för hela
displayen kommer att minska men till vinsten av en jämn luminans. [1]
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2.2.2 Kontrast
Ögat upplever kontraster mellan olika objekt som är ett förhållande mellan två olika
ljusnivåer. Luminansen på de olika nivåerna mäts i enheten candela per kvadratmeter och
kontrasten mellan nivåerna räknas fram som ett förhållande med formel 2.2. Kontrasten skrivs
ut som ett förhållande med kontrastvärdet mot ett. Ta exempel en display med 600 i kontrast
skrivs oftast i formatet 600:1.

1

2

21

L
LKontrast

LL
(2.2)

För en display beror kontrasten även av betraktningsvinkel och omgivningsljus. Därför är det
viktigt att eliminera dessa faktorer när en ren kontrastmätning görs.

Den dynamiska kontrasten är det tillverkarna anger i sin specifikation för displayer. Genom
att mäta displayens luminans när den visar en helsvart bild och luminansen som produceras
för en helvit bild tas den dynamiska kontrasten fram genom att dela dessa luminansvärden.
För att en stor dynamisk kontrast ska fås gäller det att skärmen kan producera en väldigt bra
svärta, alltså att den mätta luminansen för svart blir så låg som möjligt och det ideala är att
inte skärmen ger ifrån sig någon luminans.

CRT och OLED skärmar har inga problem att få höga värden på dynamisk kontrast eftersom
de inte sänder ut något ljus när de producerar svart. Däremot har LCD problem att producera
en bra svärta. Detta beror på uppbyggnaden av skärmen som fungerar genom att blockera ljus
för att produceras svart och en liten mängd läcker alltid igenom eftersom blockeringen inte är
perfekt.

Ögat har ett simultant kontrastomfång runt 100:1 medan det dynamiska omfånget är mycket
stort 1000000:1. Detta klarar ögat av genom att ändra storleken på pupillen och ändra
tapparnas känslighet kemiskt. Ögats simultana kontrastomfång flyttas hela tiden beroende på
omständigheterna

Fördelen med en stor dynamisk kontrast är att skärmen kan återskapa både nattbilder och
dagbilder i bra kvalité.

2.2.3 Färg
För att beskriva den subjektiva upplevelsen av färg behövs tre parametrar färgton/nyans (eng.
hue), mättnad (eng. saturation) och ljushet (eng brightness). Nyansen är det som vanligtvis
förknippas med färg som rött, grönt och blått. Mättnaden beskriver vad som upplevs som
färgens renhet. När en färg blandas med vitt ljus får den en mindre mättnad, som rosa är en
mindre mättad röd färg.

Figur 3 Nyansen röd med en variation i mättnad från 0 till 100 procent.

Alla färger som erhålls när en spektralt ren färg blandas med vitt har samma nyans men olika
mättnad. Två prov med samma nyans och mättnad upplevs olika om det ena är starkt belyst
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och det andra nästan är i mörker. För att beskriva fenomenet används färgens ljushet eller
luminans. [6]

En CIE graf visar alla färger det mänskliga ögat kan uppleva. Alla spektralt rena färger sitter
längst den böjda kurvan med vitt i mitten. En rät linje binder ihop ändpunkterna mellan blått
och rött och representerar färgen lila med olika mycket rött och blått.

Figur 4 CIE färggraf för 2° synfält för det mänskliga ögat.

CIE färggraf tar hänsyn till färgernas nyans och mättnad men luminansen kan inte visas.
Punkt x=0.33 och y=0.33 representerar inte bara vitt utan även svart och hela gråskalan i figur
4. En komplett beskrivning av vilken färg som helst ges av färgkoordinaterna x och y och
ljusstyrkan Y hos färgen. [6]

Figur 5 Visar hur den dominerande våglängden D tas fram för färgkoordinat A.

Figur 5 visar en uppmätt färgkoordinat i punkt A och genom att dra en rät linje från
vitpunkten W genom A ända ut till den böjda kurvan vid punkt D som representerar den
dominerande våglängden för färg A, som approximativt är relaterat till färgens nyans.
Mättnaden för färgen räknas fram ur formel 2.3 som ger ett procentvärde på hur ren färgen är.

WD
WAMättnad (2.3)

En liten förändring av färgkoordinaterna kommer inte att ge en konstant förändring i nyans
och mättnad utan beror även på vart i färgplanet förändringen sker. Den minsta
färgförändringen som ögat kan uppfatta visas med hjälp av MacAdams ellipser. Ellipserna i
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figur 6 är förstorade tio gånger för att göra det enklare att se. I figuren ses att
mättnadsförändringen hos grönt är svårt att upptäcka för ögat men däremot en liten förändring
nära den blåa kanten upptäcks lätt. [6]

Figur 6 MacAdam ellipser visar den uppfattade färgförändring som upplevs lika stor mot den faktiska
förändringen i färgkoordinater. Ellipserna är tio gånger större.

En displays färgomfång kan beskrivas genom en CIE färg karta. Alla färger en display visar
skapas genom additiv färgblandning av rött, grönt och blått. Genom att mäta
färgkoordinaterna för respektive färg och rita ut dem i en CIE graf fås tre punkter. När de tre
punkterna sammansluts med streck bildas en triangel. Alla färger som hamnar innanför
triangeln kan displayen återge. [6]

Figur 7 En displays färgomfång visas med en triangel i en CIE färggraf. Färgerna innanför triangeln kan
displayen återge.

Färgtemperatur är ett sätt att beskriva det vita ljusets spektrala uppbyggnad. Vitt ljus med en
låg färgtemperatur är uppbyggt av en större mängd rött och en hög färgtemperatur ger en mer
blåaktig vitnyans.

Kopplingen till temperatur kommer ifrån en svartkroppstrålare. En ideell svartkropp
absorberar allt infallande ljus som träffar ytan ifrån omgivningen. Alltså kommer den
elektromagnetiska strålningen som lämnar svartkroppen endast bero av temperaturen hos
själva kroppen. En varm kropp sänder ut strålning som upplevs som värme. När kroppen blir
tillräckligt varm så kan även ögat se strålningen som till en början är mörkrött för att till slut
övergå till vitt ljus med ökad temperatur. Det elektromagnetiska strålningsspektrumet som
sänds ut är helt oberoende av materialet i sig, utan beror endast på kroppens temperatur. De
ljuskällor som används är inga perfekta svartkroppstrålare men de kan approximeras till en
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sådan. Ljuskällornas spektrala fördelning beror av vilken färgtemperatur de har. Det
strålningsspektrum som utstrålas motsvarar alltså en temperatur hos en svartkropp.

Plancks strålningslag beskriver den spektrala fördelningen hos en svartkropp för olika
temperaturer.

1

12)( 5

2

var
Tk

chtkroppS

be

chM (2.4)

Här är h Plancks konstant, c ljusets hastighet i vakuum, kb är Boltzmanns konstant, 
våglängd i mikrometer och T den absoluta temperaturen i kelvin. [gula boken]

Wiens förskjutnings lag beskriver vid vilken våglängd en svartkropp med en viss temperatur
avger sin största energi täthet.

2898TM (2.5)

Här är  våglängden i mikrometer och T den absoluta temperaturen i kelvin.[gula boken]

En vanlig glödlampa har en färgtemperatur på 2800K och enligt Wiens förskjutningslag så ger
lampan ifrån sig mest energi vid 1035nm långt utanför ögats känslighetsområde som är 400-
700nm. Den spektrala fördelningen hos en glödlampa i intervallet 400-700nm är förskjuten
till större våglängder, alltså mot rött ljus. Ögat är väldigt bra på att känna av vilken
färgtemperatur det är och korrigera så att vitt nästan alltid ser vitt ut. Jämfört med kameror
som har svårare att ställa in vitbalansen. Med en glödlampa som ljuskälla blir det vita i
bilderna väldigt rödaktigt.

2.2.4 Betraktningsvinkel
Idealt sett så ska en display ge samma information till betraktaren oavsett betraktningsvinkel.
Alltså ska pixlarna sprida ljuset jämnt i alla riktningar.

I en CRT skärm skapas ljuset av fosfor som stimuleras av elektroner. Bortsett från frontglaset
så är fosforpixeln den yttersta delen av displayen och därför blir spridningen av ljuset nästan
lika i alla riktningar vilket gör att skärmen får en bra betraktningsvinkel.

Problemet med betraktningsvinkeln introducerades med LCD tekniken. Här är det inte själva
pixeln i sig som avger ljus, utan ljuset kommer från bakgrundsbelysningen. LCD pixlarna
bestämmer bara hur mycket ljus som ska släppas igenom eller blockeras. Nackdelen med den
här tekniken är att flera segment måste ligga i en rät linje för att en färg ska upplevas korrekt
och på grund av det blir betraktningsvinkeln dålig.

Hos OLED genererar pixlarna sitt eget ljus vilket gör att betraktningsvinkeln blir bra.
Emissiva displayer där pixlarna avger sitt eget ljus som CRT och OLED har inga problem
med betraktningsvinkeln.

Displaytillverkarna definierar betraktningsvinkeln i horisontell och vertikal led. Gränsen sätts
när kontrasten har minskat till 10:1. Ingen hänsyn tas till den diagonala betraktningsvinkeln
som generellt sett är sämre på grund av pixelns struktur. Tillverkarna tar heller inte hänsyn till
mättnads eller nyansförändringar utan bara hur luminansen förändras.
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Det finns ytterligare ett sätt att mäta betraktningsvinkeln. Här definieras betraktningsvinkeln
där luminansen för vitt ljus har sjunkit med hälften av den uppmätta vinkelräta. Detta sätt är
dock ej lika bra eftersom här tas ingen hänsyn till displayens svärta. Vid större
betraktningsvinklar brukar displayers svärta bli avsevärt sämre. Bakgrundsbelysningen
tränger igenom mer och mer därför är en betraktningsvinkel beräknad på kontrast bättre. Då
tas hänsyn till både displayens maximala luminans och displayens svärta.

2.2.5 Responstid
För rörliga bilder är det viktigt att veta displayens responstid. En dålig responstid gör bilden
suddig från efterbilder av de rörliga objekten. Pixlarna hinner inte ändra sin information lika
snabbt som videoinformationen.

Responstiden definieras som en hel cykel alltså den tid det tar för en pixel att ändra från svart
till vitt och tillbaka till svart igen. [8]

Tstig+Tfall= Trespons (2.6)

Eftersom responstiden beräknas på den tid det tar för en pixel att ändra från svart till vitt dras
lätt den felaktiga slutsatsen att tillverkarna presenterar värsta tänkbara fall eftersom det är det
största steget i luminans. Tillverkarna mäter istället bästa tänkbara fall eftersom ju större
potentialskillnad som läggs över kristallerna ju snabbare omorienterar de sig.

När rörliga bilder visas på en display sker de flesta övergångar mellan olika gråa nyanser.
Trots detta så beräknas respontiden på övergångar mellan svart och vitt. En display som har
en responstid på 8ms från svart till vitt och tillbaka till svart kan ha en responstid som är 3-4
gånger sämre mellan olika gråa övergångar. Grå till grå är den responstid som är intressant
eftersom det är här displayen kommer att jobba för rörliga bilder. [8]

Displaytillverkarna har börjat använda sig av overdrive teknologi för att förbättra grå till grå
övergångar. Med hjälp av en kort spänningspuls sparkas kristallerna igång. En rätt
implementerad overdrive teknologi ger ett mycket bra resultat på responstiden från grå till grå
medan en dålig kan förstöra bilden. Rörliga objekt i bilden kan få vita och svarta kanter runt
sig på grund av att tillverkarna pressar displayen för mycket för att få ner responstiden.

2.2.6 Gamma
Syftet med gamma är att anpassa luminansen på displayen till ögats luminanskänslighet med
de få data bitar som finns i ett 8bitars system.

Ögat ser kontraster, alltså skillnader, och den minsta skillnaden ögat kan detektera är cirka en
procent. Ta ett exempel där en linjär överföringsfunktion används för ett 8-bitars system där
luminansen ökar med en candela per kvadratmeter per gråskala där 0 representerar svart och
255 representerar vitt. Så skulle alla värden under 100 ha ett steg mellan sig som är större än
en procent och värdena över 100 skulle ha ett mindre steg. Skillnaden mellan gråskalevärdena
25 och 26 skulle då bli 4% vilket är 4ggr större än ögats kontrastkänslighet. Detta gör att ögat
kommer att se band i en jämn gråskalebild. Om en linjär kodning ska användas får inte det
största steget vara större än en procent mellan de olika nivåerna. För att klara av det kravet så
behövs det 14bitar per färg. Här är dock de flesta nivåerna i den höga delen av skalan helt
onödiga eftersom ögat inte kan skilja på dem.
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För att optimera det hela och använda sig av så få bitar som möjligt så ska luminansökningen
vara en procent för varje steg. Detta gör skalan olinjär men den blir anpassad efter ögat som
displayen är till för. Om gråskalan skapas på det här sättet räcker det med 8 bitar per färg för
att ögat inte ska uppleva steg i en gråskalebild.

För att en bild ska bli bra ska luminansen kodas på liknade sätt som ögats luminanskänslighet.
Detta görs med ett gamma på 0.45 och därefter digitaliseras signalen med 8 bitar. Tack vare
den olinjära funktionen så beskriver 75% utav bitarna i ett åtta bitars system den nedre hälften
av displayens luminans och resterande 25% av bitarna beskriver den över hälften där ögat är
mindre känsligt.
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Figur 8 Ögats luminanskänslighet från avsnitt 2.3.2 jämförs med gamma 0.45 som används som kodning av

luminans innan den görs som till 8-bitars värden. I grafen syns även displayernas gamma som ska vara 2.5 vilket
är inversen till 0.45.

Displayer som naturligt har en linjäröverföringsfunktion som LCD och OLED måste införa en
olinjär överföringsfunktion med ett gamma på 2.5 för att bilden ska bli bra, alltså inversen till
ögats luminans känslighet. En CRT skärm har en överföringsfunktion som stort sett är
inversen till ögats känslighetsfunktion. Många tror att gamma är till för att kompensera för
CRT displayens olinjära funktion, men så är inte fallet. Tack vare CRT olinjära funktion
behövs ingen avkodning innan signalen visas på displayen utan det tar CRT skärmen hand om
själv. [10]

2.2.7 Reflexer från omgivningen
Reflexer från omgivningen sänker kontrasten dramatiskt för transmissivadisplayer och
utomhus kan det bli helt omöjligt att utläsa någonting överhuvudtaget. För att beskriva hur
kontrasten ändras med reflekterat ljus utökas kontrastformeln (2.1). Det reflekterade ljuset
adderas på lika mycket över hela displayen oavsett om displayen visar svart eller vitt.



20

treflektera

treflektera
reflex LL

LL
Kontrast

min

max (2.7)

Om man ser till en procentuell förändring av luminansvärdena så ändras Lmin mycket. En
display kan inte bli svartare än vad den är i omgivandeljus, alltså blir det luminansvärdet
Lreflekterat som representerar svart. För att få stora kontrastvärden gäller det att nämnaren är så
liten som möjligt.

Det vanligaste sättet att försöka förbättra kontrasten vid omgivningsljus är att öka på
ljusstyrkan hos displayen, som användare är man begränsad till justeringen ljushet.
Displaytillverkarna kan tillverka displayer som klarar av att ge ifrån sig mer ljus. Detta är
dock ingen bra metod för att förbättra kontrast. När ljustyrkan höjs försämras oftast den totala
kontrasten eftersom mer ljus kommer att läcka igenom när skärmen ska producera svart.
Energiförbrukningen och värmeutvecklingen kommer att öka mycket jämfört med den vinst
som fås i kontrast.

Ytterligare ett sätt att förbättra kontrasten med ökat omgivningsljus är att minimera
reflektionerna. Det kan göras med hjälp av antiglarebehandling eller antireflexbehandling.
Denna metod ger varken högre effektförbrukning eller värmeutveckling vilket är bra. [11]

Antiglarebehandling görs genom mekanisk eller kemisk etsning av display ytan.
Antiglarelagret kan även lamineras som en tunn film av polycarbonate. Huvudsaken är att
ytan är grovt oslipad vilket gör att det reflekterade ljuset kommer att spridas i olika riktningar.
Denna typ lämpar sig bäst för inomhusbruk. I väldigt ljusa miljöer så hjälper inte den här
metoden. En nackdel är att den kompromissar med displayens skärpa [11]

Vid anti-reflexbehandling så beläggs displayytan med ett tunt lager med en tjocklek av en
kvartsvåglängd för det ljus som ska släckas ut i reflektionen. Material måste även ha
matchande brytningsindex för luft. De här är samma metod som används till linser i objektiv
och kikare för att minska reflektioner. Den här typen lämpar sig för höga ljusnivåer. [11]

Ytterligare ett sätt är att använda sig av omgivningsljuset som en reflektiv LCD gör. Dessa
displayer är vanliga i klockor och i miniräknare. Däremot går de inte använda dem om det inte
finns något omgivningsljus. Denna typ är även väldigt dålig på att återge färger om
jämförelsen görs med transmissiv LCD teknik.

Genom att kombinera en transmissiv och en reflektiv LCD fås en tranflektiv LCD. En display
som fungerar i alla ljusförhållanden. Displayen har en halvgenomskinlig spegel bakom de
flytande kristallerna och på så sätt kan displayens transmissiva del lysa igenom när det inte
finns något omgivningsljus. När omgivningsljuset ökar tar den reflektiva delen över som
modulerad det infallande omgivningsljuset innan det reflekteras. Om den transflektiva
displayen jämförs med en transmissiv display i mörker så producerar den inte lika bra bild och
samma sak om den jämförs med en reflektiv i starkt omgivningsljus, men den fungerar i alla
ljusförhållanden som inte de andra gör.[4]

reflFrontGlasreflts
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LKLK
LL
LL

Kontrast
varmin

max (2.8)
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I formeln ovan tillhör den första termen displayens transmissiva del som går mot ett när Lrefl
ökar. Den andra termen beskriver displayens reflektiva del. Här kan Lrefl förkortas bort vilket
visar att kontrasten för displayens reflektiva del är oberoende av omgivningsljuset. Kontrasten
beror istället av tre konstanter Kvit Ksvart och KFrontglas. Konstanterna beskriver hur mycket
displayen reflekterar av Lrefl för vitt respektive svart. Den tredje konstanten beskriver hur
mycket frontglaset reflekterar. Denna parameter är inte önskvärd då denna sänker kontrasten
och är därför viktig att minimera. [4]

2.2.8 Spatial frekvens
För att kunna se fina detaljer hos ett objekt med exempelvis en kamera så måste upplösningen
vara hög. Ett sätt att mäta hur bra upplösning en kamera har är med spatial frekvens.
Alternerande svarta och vita linjer används som mål. En enhet som används är lp/mm
(linjepar per millimeter) där ett linjepar är en svart och en vit linje. Den spatiala frekvensen
kan även definieras som en vinkel med lp/mrad. Vinkeln definieras som båglängden dividerat
med radien. Eftersom vinkeln är väldigt liten kan båglängden approximeras till en sträcka som
ett linjepar utgör. Genom att räkna radien i meter och bågländen som approximerades till en
sträcka i millimeter erhålls svaret direkt i lp/mrad. [7]

Figur 9 USAF trebarmål

Ett av de vanligaste använda målen är ett så kallat USAF (United States Air Force) tre barmål
(Figur 9). Kontrastmålen består av olika grupper som i sin tur består av olika element.
Observatören som utvärderar med hjälp av USAF mål bestämmer det minsta vertikala
respektive horisontella mål där de tre barerna kan urskiljas var för sig. Med hjälp av grupp
och elementnumren räknas den spatiala frekvensen fram med ekvation (2.9). Detta blir ett
mått på upplösningen men endast för den specifika kontrast som målet har. På så sätt finns det
olika mål med olika kontraster. Problemet med USAF mål är att det är en subjektiv parameter.
Eftersom det är en människa som ska dra gränsen vart någonstans ett mål inte längre är
upplöst kommer den spatiala frekvensen att variera mellan olika observatörer.[3]

12),( EG
USAF KEGF (2.9)

I ekvation (2.9) står G för gruppnummer och E för element. Konstanten K är 21/6 och svaret
fås i linjepar per millimeter. För att erhålla svaret i lp/mrad så multipliceras helt enkelt
ekvation (2.9) med avståndet i meter. [20]
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2.2.9 PSF
Bildkvalitén beror på hur bra ett bildsystem kan avbilda varje enskild punkt från ett objekt.

Figur 10 Visualisering av PSF.

PSF (Point Spread Function) är ett sätt att mäta hur bra en punkt avbildas i ett optisktsystem.
PSF är definierad som absorberad energi per area enhet. Mätningen går till genom att en platta
med ett litet hål belyses av en lampa bakifrån. Därefter avbildas punkten i ett bildsystem och
PSF erhålls. Denna parameter kan dock vara svår att mäta på grund av otillräcklig ljusenergi
som tränger igenom hålet. En annan svårighet är att parameterns spridning är tvådimensionell.
[12]

2.2.10 LSF
LSF står för (Line Spread Function). Linjespridningsfunktionen är egentligen flera
punktspridningsfunktioner som sitter på en och samma rad så att de bildar en linje. På detta
sätt behöver spridningen bara mätas i en dimension. På grund av abberationer i ett optiskt
system kommer linjen inte få samma form som innan. Den kommer att sprida ut sig i x led om
spalten är vertikal. Ju mindre spridning av linjen ju bättre är det optiska systemet. LSF mäts
med luminans i enheten cd/m2 med avseende på spridningen längs x axeln i millimeter. För att
generera en linje i optiska system används en ljusspalt. [12]

2.2.11 MTF
MTF (Modulation Transfer Function) beskriver hur bra ett system kan återge ett sinusmönster
med ökad spatial frekvens. Funktionen är normerad där ett betyder att utsignalen är den
samma som insignalen. MTF är fouriertransformen av LSF är ett mer överskådligt
beskrivningssätt systemet.

Den stora fördelen med att använda sig av MTF är att om olika system sätts ihop kan deras
MTF funktioner multipliceras med varandra för att erhålla den totala MTF funktionen. Alltså
kan det nya systemets prestanda beräknas teoretiskt. [12]

De flesta är bekanta med frekvenssvar för ljudkomponenter som högtalare eller förstärkare.
Där frekvenssvaret visar hur olika frekvenser dämpas i Hz. MTF är också ett frekvenssvar
som visar vilka frekvenser som dämpas med spatialfrekvens antal linjepar per sträcka i mm
istället för Hz. Hög spatial frekvens motsvarar en högupplöst bild.
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Figur 11. MTF-funktion där modulationen har sjunkit till noll vid 3 lp/mm.

De olika systemen kan anses vara lågpassfilter med dämpning i högre spatial frekvens som
MTF funktionen i figur 11. Vid 3 lp/mm har modulationen gått ner till noll för systemet. Detta
innebär inte att utsignalen blir noll. Systemet kan inte beskriva insignalens modulation efter
noll genomgången och med ökad spatial frekvens blir utsignalen ett medelvärde av insignalen.

Figur 12 Visar en sinussignal med ökande spatialfrekvens längs x-axeln in till ett system och förändringen i
amplitud hos utsignalen från systemet. När systemet har en MTF liknande figur 11.

Om systemet är linjärt och spatialt invariant så kommer bilden av en sinusvåg förbli en
sinusvåg med samma frekvens som insignalen. Är systemet inte idealt kommer amplituden på
utsignalen att skilja sig från insignalen. En del av bildinformationen kommer att gå förlorad
när amplituden minskar. [12]
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Figur 13 Visar ett objekt som består av ett sinusmönster med ökad spatialfrekvens.  Under visas bilden som
systemet genererar av objektet där modulationen minskar med ökad spatial frekvens.

För att beräkna MTF:n för ett system räknas modulationen fram hos mätobjektet.
Modulationen räknas fram genom att mäta luminansen för den mörka respektive ljusa ytan för
en viss spatial frekvens hos ett objekt.
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Därefter beräknas modulationen i bilden som systemet genererar på samma sätt genom
luminans mätningar för svart respektive vitt. [12]
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Genom att dividera modulationen av bilden med objektet erhålls hur mycket signalens
amplitud har minskat för en viss spatial frekvens.

)(
)(

)(
Objekt

Bild

M
MMTF (2.12)

När MTF funktionen tas fram på det här viset fås en punkt i MTFgrafen, som visar hur
mycket amplituden dämpas just för den frekvensen. För att ta fram en hel MTFgraf måste
flera mätningar göras vid olika spatiala frekvenser för att se hur amplituden ändras med
frekvens och ritas ut efterhand i grafen. [12]

Att ta fram MTFgrafer på det här sättet är inte lätt. Det krävs många mätningar och ju högre
spatial frekvens desto svårare blir det att mäta luminansen på ett litet begränsat område.

Ett annat sätt att ta fram MTFgrafer är att mäta upp LSF för systemet som sedan
Fouriertransformeras för att ta fram MTF funktionen. En LSF innehåller alla frekvenser och
därför behövs bara en mätning för att beskriva hela systemet.
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Alla ljusöppningar är fysikaliskt begränsade av diffraktion. Det är inte fysiskt möjligt att lösa
upp bättre än den diffraktionsbegränsade MTF:n. Formeln är beroende av ljusöppningens
diameter och våglängden på ljuset som observeras.

2

1arccos2
ddd

MTF nDiffraktio (2.13)

I formel 2.13 är  frekvensen i lp/mrad, d är öppningsdiametern på apparaturen i millimeter
och våglängden  uttrycks i nm. [7]

I figur 14 visas En diffraktionsbegränsad MTF för en apparatur på 3mm vid tre olika
våglängder. I figuren ses att vid blått ljus 400nm går det att lösa upp mer detaljer än vid rött
700nm för samma öppnings diameter.
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Figur 14 Visar den diffraktionsbegränsade MTF funktionen för tre olika våglängder för en apparatur öppning på
3mm.

2.2.12 CTF
Kontrastöverföringsfunktionen CTF (Contrast Transfer Function) beskriver hur bra ett system
kan återge ett fyrkantsmönster. CTF fungerar i stort sett som MTF men skillnaden är att CTF
beskriver en fyrknatsvåg och MTF en sinusvåg. Nackdelen med CTF är att olika delar inte
kan multipliceras ihop för att erhålla det totala systemet. Vilket är en stor fördel när MTF
används.

Om systemets MTF är känt kan CTF tas fram genom Coltman approximation. [13]
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2.2.13 MRC
MRC står för (Minimum Resolvable Contrast) och är helt enkelt den lägsta kontrasten ögat
kan detektera. MRC är beroende av spatialfrekvens och vid ökad spatial frekvens behövs mer
modulation för att lösa upp målet. Genom att ta fram MRC beroende av spatialfrekvens
erhålls ögats tröskelfunktion som visar hur mycket modulation som behövs för att målet ska
lösas upp.

2.2.14 Koppling mellan MTF, CTF och MRC
På grund av en MTF så minskar modulationen med ökad spatial frekvens och vid en viss
modulation så försvinner målet för ögat fast enligt MTF funktionen ska det gå att se.

För att beskriva ett helt system räcker det inte med en MTF funktion. Hänsyn måste även tas
till ögats tröskelfunktion MRC. Genom att rita ut MTF funktion och MRC tröskel i samma
graf kan hela systemet beskrivas. Där dessa kurvor skär varandra är den maximala
detekterbara spatiala frekvensen för just den luminansen. Ögat kan alltså se allt som innesluts
av första kvadranten, MTF och MRC kurvan. Arean som innesluts varierar sin storlek
beroende av luminansen.

Om målen är av fyrkantsmönster, så kallade barmål ska CTF funktionen användas istället för
MTF. Här gäller samma sak som innan. Systemets maximala spatiala frekvens blir där CTF
funktionen skär ögats MRC tröskel.

Hänsyn måste även tas till målets modulation. Den behöver inte vara ett vid låga spatiala
frekvenser. Därför måste mål modulationen beräknas och multipliceras med MTF och CTF
funktionen. Modulationen varierar mellan noll och ett vilket gör att MTF funktionen eller
CTF funktionen kommer att skalas ner med minskad modulation.

I figur 15 visas ögats MTF med heldragen linje och ögats CTF med en streckad för två olika
modulationer tillsammans med ögats tröskel funktion. Kurvorna är beräknade med en
luminans på 100cd/m2 från ögonmodellen i avsnitt 3.
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Figur 15 Ögats MTF och CTF för två olika mål modulationer vid luminansen 100cd/m2. Den maximala
upplösbara spatiala frekvensen blir där kurvorna skär MRCM tröskeln.

Vid luminans 100cd/m2 och en målmodulation på 1 så ska ögat kunna lösa upp 2,37lp/mrad
för fyrkantsmönster och lite mindre för sinus mönster. Om målet har en modulation på 0.1 så
skär kurvorna vid 1,5lp/mrad för kontrastmål.

På det här sättet kan man hitta den upplösbara gränsfrekvensen för en viss luminans och
målmodulation.

2.3 Mänskliga ögat
Displayer är gjorda för att människan ska kunna se information med sina ögon. Eftersom
displayer är tillverkade för ögat är det viktigt att veta hur ögat fungerar för att kunna optimera
displayerna. Först kommer en del som beskriver hur ögat är uppbyggt. Därefter presenteras
ögats luminanskänslighet. Sist så introduceras en modell för det mänskliga ögat. Anledningen
till att en modell vill användas är för att man vill frångå subjektiv bedömning vid upplösnings
test. Genom att introducera en modell för ögats upplösning och använda den för at beräkna
vad som är möjligt att lösa upp kommer mätningarna bli mer objektiva.
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2.3.1 Uppbyggnad

Figur 16 Ögat i genomskärning.

Det första ljuset passerar genom är hornhinnan som fungerar som en första lins. Därefter
följer irisen som justerar storleken på pupillen beroende av omgivningsljuset. Pupillen
fungerar som en bländare. När ljusförhållandena är dåliga ökas pupillens storlek för att mer
ljus ska komma in i ögat och minskas när omgivningsljuset blir stort. Det tar en viss tid för
ögat att anpassa sig adaptera för olika ljusförhållanden. När ögat kommer in i ett mörkt rum
efter att ha varit ute i solsken tar det några sekunder för pupillen att ställa in sig men det kan
ta flera minuter för näthinnan att anpassa sin känslighet för de nya ljusförhållandena. Ljuset
passerar sedan genom linsen som fokuserar bilden på näthinnan. Likt en kamera måste även
ögat fokusera om när avståndet mellan ögat och objektet ändras. Till skillnad från kameran så
ställer ögat in skärpan genom att ändra formen på linsen alltså styrkan hos linsen. Genom att
ciliarmuskeln drar ut linsen blir den plattare och ögat får sin skärpa på långt håll. När
ciliarmuskeln slappnar av så blir linsen konvex och ögat har sin närgräns. Med åldern förlorar
linsen sin tillbakafjädring och närliggande föremål blir svårfokuserade. Då blir hjälpmedel
som glasögon nödvändigt för att kunna få skärpa på nära håll.

Ögats skärpeseende ligger längs den visuella axeln som är placerad lite vid sidan av den
optiska axeln. Det här stället kallas gula fläcken och är en liten fördjupning i näthinnan där
tätheten av tappar är väldigt hög. Den här delen står för 2° av ögats hela synfält och resterande
tillhör periferiseendet. I periferiseendet minskar ögats förmåga att upplösa detaljer ju längre
ifrån gula fläcken man kommer.

Näthinnan består av två olika sorters ljuskänsliga celler, tappar och stavar. Stavarna är mer
känsliga för ljus men kan däremot inte urskilja olika färger. Det finns tre olika sorters tappar
som var och en är känsliga för olika våglängder. Grovt sett så är det färgerna rött, grönt och
blått. De olika tapparna är även kallade L (Long), M (Medium) och S (Short) beroende av
våglängden. Stavarna och konerna är anslutna till nervceller som tillsammans gör om
ljusenergin till nervimpulser som transporteras till hjärnan där de tolkas.

Tack vare att ögat har tre olika sorters tappar som reagerar på olika våglängder kan ögat
uppleva färger.
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Figur 17. Den spektrala responsen för de tre olika tapparna som gör att ögats kan uppleva färger.

Nära gula fläcken är varje tapp ansluten till en eller flera nervceller för bra detaljnivå. Längre
ut mot periferin kan flera stavar och tappar vara anslutna till samma nervcell för ökad
ljuskänslighet men till förlust av detaljupplösning.

Figur 18 Stavarnas och konernas fördelning i horisontellt led med avseende på den visuella axeln

Enligt figur 18 så är nästan alla koner fördelade till gula fläcken och avtar snabbt längre ut i
periferin. Stavarna är placerade utanför den gula fläcken med sin högsta täthet 20° utanför
visuella axeln. Om ögat fokuserar på ett objekt i mörker så försvinner föremålet på grund utav
avsaknaden av stavar vid den visuella axeln. Alltså har ögat bäst mörkerseende i periferin och
det medför även att synskärpan i mörker blir sämre.

Figur 19 Visar mellan vilka luminans intervall som ögats koner och stavar är aktiva.
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När luminansen är tillräckligt hög är det konerna som står för vårt seende. Eftersom det finns
tre olika sorters koner som reagerar på olikas våglängder kan ögat uppleva olika färger. Detta
seende kallas fotopiskt. Om luminansen minskar går ögat in i mesaopiskt seende och det
inträffar mellan 3-10 cd/m2. I det här stadiet är både stavar och koner aktiva. Ju mer
luminansen minskar i det mesaopiska området ju mindre inverkar konerna för de vi uppfattar
vilket medför att vi får mindre färguppfattning. Övergången från mesaopiskt till scotopiskt
seende där bara stavarna är aktiva sker runt 0.001-0.01cd/m2.

Fotopiskt seende är mest känsliga för våglängder i grön/gult område med toppen på 555nm.
Medan scotopiskt seende har sin känslighets kurva skiftat åt de blåa hållet med sin topp på
500nm.
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Figur 20. Spektral respons för fotopiskt dagseende och scotopiskt mörker seende.

Ögat har bara en sorts stavar vilket gör att ögat inte kan se några färger med scopiskt seende
utan endast luminans skillnader. [1]
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2.3.2 Ögats luminanskänslighet
Det mänskliga ögat har en kontrastkänslighet på 100:1 simultant från svart till vitt. I det här
området är responsen av luminans olinjär. CIE har tagit fram en matematiskfunktion L* för att
beskriva luminanskänsligheten för ögat. Där Yn är referensluminansen för vitt.
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Nära noll har kurvan justerats till en linjär funktion med lutningen 903. Funktionen L* har ett
område från 0 till 100 där ögat kan upptäcka en skillnad i intensitet när förhållandet mellan
dem är lika med en procent [10],[6].
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Figur 21 Ögats luminanskänslighet. L* har ett område från 0 till 100 där en procent motsvarar ögats tröskel
mellan olika nivåer.

2.3.4 En modell för ögat
För att komma ifrån de subjektiva bedömningarna vid avläsningar av upplösningsmål så
kommer en modell för det mänskliga ögat att introduceras. Anledningen till att man vill
frångå subjektiva mätningar är att dessa varierar mellan olika personer. Olika personer har
olika gränsdragningar och synen kan även variera från dag till dag beroende på trötthet och
andra omständigheter. För att olika tester ska kunna jämföras är det bra om de är mer
objektiva. Därför kommer en modell från boken Contrast Sensitivity of the Human eye and its
Effects on Image Quality att användas.

Ögonmodellen bygger på att luminanssignalen först filtreras av ögats optiska MTFopt(u) som
bestämts av ögats optiska egenskaper och den diskreta uppbyggnaden av näthinnan. Därefter
filtreras signalen av MTF för laterala interaktioner MTFlat(u) som bestäms av nervprocesser.
Signalen jämförs sedan med det interna bruset mn. I formel 3.1 är mt ögats modulationströskel
och k är en förstärkning. [14]

nlatoptt kmuMTFuMTFm )()( (2.16)



32

Modulationen av det interna bruset mn beror av den begränsande integrerings arean hos ögat
som beskrivs av X och Y. Bruset beror även på integreringstiden T för ögat. Variabeln n
beskriver de interna bruset. [14]

XYT
m n

n 2                      (2.17)

Det interna bruset beror delvis av fotonbrus som orsakas av statistiska variationer hos antalet
fotoner som orsakar en excitation hos fotoreceptorerna och nervbrus som uppkommer i
signaltransporten till hjärnan. [14]

0
2 )(uMTFlatphn (2.18)

ph är fotonbrus som filtreras tillsammans med signalen av laterala interaktion MTFlat(u). 0
är en konstant för nervbruset i hjärnan. [14]

Genom att sätta ihop ekvation (3.1), (3.2) och (3.3) erhålls ekvation (3.4).
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Kontrastkänslighetsfunktionen S är inversen av ögats modulationströskel mt.
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Figur 22 Block diagram av ögonmodellen.
[14]

2.3.4.1 Ögats optiska MTF
Ögats optiska MTF i den här modellen bygger i största del av de optiska egenskaperna hos
ögats lins. Men hänsyn tas även till näthinnans diskreta uppbyggnad av fotoreceptorer.

2)(2)( u
opt euMTF (2.21)
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I ekvation (2.21) är  standard avvikelsen för linjespridningsfunktionen för ögat. Funktionen
är beroende av pupilldiametern där större pupill ger mer distorsion och därmed ökad
linjespridning. [14]

22
0 )( dCab (2.22)

Värdet på 0 bestäms delvis av de optiska effekterna i ögonlinsen men beror även av
densiteten av fotoreceptorerna på näthinnan. Antalet koner minskar ju längre ifrån den
visuella axeln man kommer. För normala förhållanden med fotoopiskt seende så kan 0

betraktas som konstant till 0.145mrad. Cab är en konstant som beskriver ökningen av  med
ökad pupilldiameter med ett värde av 0.023mrad/mm och d beskriver pupilldiametern i mm.
[14]

Diametern på ögats pupill bestäms av medelluminansen hos observerat objekt.

))log(4.0tanh(35 Ld (2.23)

Där d är pupilldiametern i mm och L är luminansen i cd/m2. Pupillen varierar mellan 2 till
8mm beroende av ljusförhållandena. [14]
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Figur 23. Visar ögats pupilldiameter beroende av omgivningsljuset.

Om objektet som ögat ställer in sin pupilldiameter efter inte tar upp hela synfältet så finns det
en utökad modell. Denna är giltig för ”unga vuxna” enligt Barten och gör att pupillen kan
öppna upp sig mer. Tillexempel när ett belyst objekt befinner sig i ett mörkt rum och objektet
bara tar upp en liten del av synfältet. [14]
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X0
2 är objektets vinkelstorlek för ett kvadratiskt mål. För ett rektangulärt mål ska X0

2 ersättas
av X0Y0 och om målet är cirkulärt av d2/4. Talet 678mrad är lika med 40° motsvara ögats
synfält. [14]
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2.3.4.2 Fotonbrus
Vid låga luminansnivåer är detekteringströskeln beroende av variationer i antalet fotoner som
orsakar en excitation hos fotoreceptorerna på näthinnan. Fotonbruset ph är inversen av
flödesdensiteten j som kan härledas från ljusintensiteten som kommer in i ögat. [14]

pEj

jph
1

      (2.25)

Verkningsgraden  definieras som antalet fotoner som orsakar en excitation hos
fotoreceptorerna delat med antalet fotoner som kommer in i ögat. På grund av konernas
placering på näthinnan kommer verkningsgraden att minska ju längre ifrån den visuella axeln
konerna sitter. Barten har tagit fram en formel för verkningsgraden för fotopisktseende med
avseende på grader ifrån den visuella axeln. [14]

(2.26)

Där 0 är verkningsgraden i centrum som är cirka 3%.
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Figur 24 Ögats verkningsgrad med gula fläcken som utgångspunkt.

I modellen kan verkningsgraden approximeras till 0 eftersom modellen bara bygger på
gulafläcken.

Verkningsgraden varierar även med ögats känslighet för olika våglängder vilket tas hänsyn till
i foton omvandlings parameter p. [14]
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Där )(P är en funktion för ljuskällans spektrala energi fördelning. )(V är ögats
känslighetsfunktion för fotoopiskt seende framtagen av CIE (Commission International de
l’Éclairage). Funktionen har sitt maximum vid 555nm. Våglängden  uttrycks i nm.
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Parameter E i ekvation (2.28) anges i enheten Troland som är luminansen multiplicerat med
arean av pupillen. [14]

LdE
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(2.28)

I ekvation (2.28) anges d i millimeter och L i cd/m2.

För fotopiskt seende måste formeln ta hänsyn till Stiles-Crawford effekten. Ljusstrålar som
inkommer nära pupillkanten är mindre effektiva jämfört med dem som kommer in i centrum
av pupillen. För att ögat är optiskt bättre i centrum. Därför utökas formeln (2.28) med
avseende på Stiles-Crawford effekten till formel (2.29). [14]
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2.3.4.3 Nervbrus
Den här modellen antar att nervbruset uppkommer av statistiska variationer i signal
transporten till hjärnan. Bildinformationen transporteras till hjärnan av många fibrer parallellt
med varandra. Små skillnader mellan de olika fibrerna kommer att generera brus i bilden som
kommer fram till hjärnan. Bruset beskrivs av en konstant 0 = 9.139*10-6 s*mrad2 och är
oberoende av spatialfrekvens. [14]

2.3.4.4 Laterala interaktioner
I den här modellen antas signal och det pålagda fotonbruset filtreras i nervsystemet av laterala
interaktionsprocesser som försvagar låga spatiala frekvenser. Över en viss spatial frekvens u0
påverkas inte luminans signalen längre. Gränsfrekvensen är approximerad till 0.4 lp/mrad.
[14]
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Figur 25 MTF:n för laterala interaktioner som har en dämpning vid låg spatial frekvens.
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2.3.4.5 Integrering över X, Y och T
Integreringstiden för ögat varierar mellan 15 till 300 millisekunder enligt flera publicerade
mätningar vid olika ljusnivåer. I den här modellen användes en integreringstid på 100
milisekunder. Det här värdet kan ses som ett praktiskt medelvärde och verkar ge den bästa
passningen till uppmätt data för olika ljusförhållanden enligt Barten. [14]

5.0

2
max

2

2
max

2
0

5.0

2
max

2

2
max

2
0

11

11

N
u

YY
Y

N
u

XX
X

(2.31)

Variablerna X0 och Y0 som beskriver vinkeln för objektet som betraktas. Där Xmax och Ymax är
den maximala integreringsvinkeln för ögat. Xmax = Ymax = 209mrad. Nmax är maximala numret
av linjepar på integrerings ytan. Den maximala vinkel storleken orsakad av den här
begränsningen är Nmax/u där u är den spatiala frekvensen. I olika publicerade mätningar kan
Nmax beräknas till värden mellan 5 till 25. Den stora skillnaden orsakas förmodligen av
varierade mätförhållanden. Barten använder Nmax=15 linjepar för sin modell för att det verkar
stämma bäst överens med publicerade mätningar. [14]

En annan förenkling som kan göras på grund av att objektets dimensioner oftast är lika.
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2.3.4.6 Externt brus
Externt brus går att addera på ögats tröskelfunktion där mt(u)’ är modulationen med vitt brus.
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Konstanten k har värdet 3 och brusets modulation mn definieras som medel luminansen i
bilden dividerat med luminans SNR. Funktionen mt(u) är ögats tröskelfunktion utan brus. [14]

2.3.4.7 Den färdiga modellen
I den sammansatta modellen behöver man veta luminansen (Lum) på objektet som betraktas
och vinkelstorleken X0 på objektet som betraktas. Om den utökade pupill modellen används
måste även vinkelstorleken på den upplysta ytan mätas Xo och Yo som påverkar pupillens
storlek. Om den inte ska användas så sätts Xo och Yo till 678mrad. [14]
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Cab = 0.02327 mrad/mm Nmax = 15 lp 0 = 0.401 lp/mrad

Nedan visas ögats kontrastkänslighet beroende av spatial frekvens för fyra olika luminanser.
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Figur 26. Visar modellen för ögats känslighet S(u) för olika luminans och normal pupill modell. Graferna är för
ett föremål som har en vinkelstorlek av 2mrad.

Ögats kontrastkänslighet är ingenting som kommer att användas i den här rapporten. Däremot
så kommer ögats modulations tröskel att användas Mt samt ögats MTF.
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Figur 27 Visar mt(u) som är ögats modulationströskel för olika luminanser och för ett föremål på 2mrad. Samma
förhållanden som för bilden för känslighetsfunktionen.
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3 Mätningar
Här presenteras hur mätningar ska gå till för de olika mätparametrarna.

3.1 Mätutrustning
Kort om de olika mätinstrumenten som används.

3.1.1 HMDTF
HMDTF (Helmet Mounted Display Test Facility) är en testutrustning gjord för displayer
monterade i hjälmar. Med HMD:ens smala mätöga ska det vara lätt att komma in i hjälmen
och på så sätt göra mätningar som det mänskliga ögat skulle uppleva displayen. Mätningar
kan även göras på vanliga displayer och andra optiska system.

HMDTF tar ett foto med sin CCD (Charge Coupled Device) kamera på ett testmönster som
displayen visar som ska utvärderas. Bilden överförs sen till en dator där den analyseras och
MTF för mätningen beräknas. HMDTF ska simulera pilotens öga och på så sätt tar den
hänsyn till det mänskliga ögats spektrala respons, pupillens storlek och ögats förmåga att
fokusera på objekt på olika avstånd.

Figur 28 Strålgången för HMDTF. Skärmarna placeras i punkt A eller B för uppmätning av LSF funktionen.

HMDTF ögat visas i genomskärning till vänster i figur 28. Ljusintaget för bildanalysatorn
börjar med en plan spegel i samma position som ett normalt öga har sin pupill. Efter spegeln
följer första linsen och en liknande andra lins. De två linserna bildar en enhetlig förstoring.
Den andra linsen är justerbar längs den optiska axeln och ändras automatiskt när HMDTF
hittar bästa fokus. Där efter kommer bländaröppningen som kontrollerar den öppnings pupill
man vill ha för mätningen. Den är placerad i den bakre delen av andra linsens fokus där bilden
från ingångsspegeln ger en bild på 1:1 i förstoring. Bländaröppningen justeras manuellt i
intervallet 2 mm till 10 mm i diameter. Den tredje linsen och den sista spegeln är till för att
generera testbilden på CCD sensorn så den kan analyseras av datorn.
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De olika testobjekten placerades i punkt A eller B när mätningar görs. Kollimatorlinsen har ett
fokalavstånd på 1m alltså punkt B enligt figur 8. ljusstrålarna som lämnar kollimatorn är
parallella vilket innebär vart HMD ögat än befinner sig upplever den samma sak om
mätobjektet är i punkt B. Om avståndet inte är exakt 1m mellan punkt B och kollimatorlinsen
så justeras det med hjälp av fokuseringen i HMD ögat.

Ur HMDTF går det inte läsa ut den uppmätta MTF funktionen vilket är nödvändigt för vidare
beräkning. Däremot kan den uppmätta LSF läsas ut som data och som sedan måste fourier
transformeras för att få MTF funktionen för just denna display.

Mätnoggrannheten för MTF mätningar är 0.05 MTF enheter. [15]

3.1.2 Spectrascan PR-714
PR-714 är en fotometer som används till att mäta luminans, färgtemperatur, färg koordinater
och ta fram ljuset spektralfördelning i mätområdet 380-1068nm.

3.1.3 Hagner S1
Hagner S1 mäter luminansen i området 0.1- 100000 cd/m2 med en mätnoggrannhet på 3% och
används under verifieringen av ögonmodellen.

3.1.4 Spectra Pritchard Photometer
Spectra Pritchard Photometer mäter luminansen för ett objekt. Den här mätutrustningen
används till responstids mätningar efter som den har en utgång som kan kopplas in till ett
oscilloscope så att luminans förändringar kan fås beroende av tid.

3.2 Luminans
För luminansmätningar används Spectrascan PR-714.

Maximal luminans
Mätning av skärmens maximala luminans görs genom att lysa upp hela skärmen med vitt ljus.
Där Spectralscan mäter luminans i mitten av skärmen vinkelrätt mot displayen. Punkt nummer
5 i figur 29. Displayens maximala luminans bör överstiga 120cd/m2.[1]

Luminansvariation
Luminansvariation är ett luminansmått beroende av position. För att mätningen ska kunna
genomföras är det nödvändigt att luminansvärden för 25%, 50% och 75% av den maximala
luminansen är kända. Eftersom luminanskurvan mellan svart och vitt inte är linjär går det inte
att ta respektive procenthalt av 255 för att få ut rätt nivåvärde. Däremot kan det tas fram från
skärmens uppmätta gammafunktion. Där nivåvärdena plottas mot luminans. [1]

Spectrascan PR-714 sätts på ett höj och sänkbart stativ där mätningen ska ske vinkelrätt mot
mätpunkten. Figur 29 används som inriktningsbild för de olika mätpunkterna. När en punkt är
inriktad byts bilden på skärmen till en helvit mätbild för maximal luminans. Spectascan mäter
luminansen i punkten och värdet antecknas. Mätningar görs för alla fyra luminansnivåer innan
spectrascan flyttas till nästa mätpunkt. Därefter tas inriktningsbilden fram och nästa mätpunkt
ställs in och hela proceduren upprepas till alla nio punkter är uppmätta.
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Figur 29 Mätpunkt nummer 5 är i displayens centrum. Resterande punkter är placerade 10% av höjden
respektive längden på skärmen från motsvarande kant.

När luminansen har mätts upp i nio punkter tas det högsta respektive lägsta värdet och sätts in
i formel 3.1 för beräkning av variationen.

max

minmax*100
L

LL
LVariation (3.1)

Luminansvariationen är rekommenderad till att vara mindre än 10% för en bra display och
mini kravet är att luminansvariationen inte får överstiga 20%. [1]

3.3 Kontrast
Fotometer PR-714 används för att mäta luminans i cd/m2. Kontrasten beräknas mellan två
olika luminansnivåer.

För att ta fram en displays dynamiska kontrast behövs två mätningar. Mätningarna sker
vinkelrätt och i mitten av skärmen på en helvit respektive helsvart bild. Spectrascan mäter hur
mycket luminans skärmen ger ifrån vid de olika lägena. Det är viktigt att det endast är
displayens ljus som mäts därför ska denna mätning ske i ett helt mörkt rum. Kontrasten räknas
ut som ett förhållande med formel (3.2).
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Ett mini krav på den dynamiska kontrasten är att den ska överstiga 160:1 i kontrast men
önskvärt är att kontrasten ska vara större än 350:1.
 [1]

3.4 Färg
För färg mätningar används Spectrascan PR-714 där färgkoordinaterna kan läsas ut direkt.
Även den spektrala fördelningen för de olika mätningarna går att spara ner.

Displayerna skapar sina färger genom additiv färgblandning av rött, grönt och blått ljus.
Färgkoordinaterna mäts upp för dessa färger och den spektrala fördelningen sparas.
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Spectrascan placeras vinkelrätt mot display ytan och mätningen sker i mitten av displayen.
Hela skärmen lyses upp av respektive färg när mätningen görs.

För att beskriva en färg subjektivt behövs det tre parametrar. I den här mätningen där
färgomfånget ritas ut i en CIE färggraf tas det bara hänsyn till färgernas mättnad och färgton.
Färgens ljushet kan inte visas i en CIE färggraf.
 [6]

3.5 Betraktningsvinkel
Till mätningar av displayernas betraktningsvinkel används Spectrascan PR-714 för att göra
luminansmätningar och ta ut färgkoordinater.

Figur 30. Definitionen av betraktningsvinkeln för horisontellt och vertikalt led. En betraktningsvinkel på 0
grader är vinkelrätt mot displayen.

Betraktningsvinkeln definieras där kontrasten har sjunkit till 10:1. Skärmens
betraktningsvinkel tas fram i både horisontell och vertikal led. Här motsvarar 0° att
betraktaren sitter vinkelrätt mot displayens yta.

Spectrascan PR-714 sätts upp på ett stativ och genom att vrida skärmens läge gentemot
fotometern erhålls olika betraktningsvinklar. Mätningar gjordes vart 15:e grad.

Mätbilden består av en grå bakgrund med en ruta i mitten som har storleken 10% av skärmens
längd och höjd. För att få ut kontrasten för varje läge görs först en luminansmätning på en
svart ruta och därefter en vit. Kontrasten beräknas fram med formel 2.1.

För att se hur färgerna förändras med betraktningsvinkeln genererades även rött, grönt och
blått i rutan. Där sedan färgkoordinaterna lästes ut för respektive betraktningsvinkel.
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3.6 Responstid
För mätning av responstid används Spectra Pritchard Photometer tillsammans med ett
oscilloscope. Att tänka på är att responstiden för en LCD är beroende av temperatur så om en
display ska användas i en kall miljö kommer responstiden att bli sämre.

Mätningen sker i mitten av displayen och vinkelrät mot ytan. På Spectra Pritchard Photometer
ska fotooptiskfilter vara inställt och den största mätfläcken ska vara vald. Oscilloscopet
kopplas sedan till utgången wideband. Tänka på att wideband utgången ger en hög utsignal
om fotometern får in lite ljus och en låg signal för mycket ljus.

Responstiden är den tid det tar för en display att ändra från en ljusnivå till en annan. Om inget
annat anges ska responstid vara angiven som stigtid plus falltid. Både stigtid och falltid
beräknas på tiden mellan 10 till 90 procent av slutvärdet enligt figur 26. [16]

Figur 31. Definition för stigtid och falltid mäts mellan 10% och 90% av slutvärdet.

Tillverkarna mäter sin responstid mellan svart och vitt. Två olika bilder görs i storleken
500x500pixlar med olika luminans L1 och L2, som snabbt växlas på displayen. Responstiden
läses sedan av på oscilloscopet. Här fås en responstid som bara gäller för denna specifika
övergång.

Grå till grå övergångar mäts genom att byta ut bilderna till önskvärda luminansvärden. Om
tillverkarna vill presentera ett värde på responstid för grå till grå övergångar ska den vara
beräknad på ett medelvärde av minst 17 nivåer enligt rekommendationer från VESA. [16]

Om displayen använder sig av pulsteknik ska pulser större än 110% och mindre än -10%
räknas enligt figuren nedan. I figuren visas bara falltiden, men samma sak gäller för stigtiden.
[16]
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Figur 32 Använder sig displayen av pulsteknik för att snabba upp övergångarna så ska pulser större än 110%
och mindre än -10% vara med i beräkningen av responstiden. I figuren visas bara falltiden men det gäller samma

sak för stigtiden.

3.7 Gamma
För mätningen av displayers gamma används fotometer PR-714 där luminansen mäts.
Displayens gamma tas fram genom att mäta upp vilken luminans de olika gråskalevärdena
från 0 till 255 ger. Därefter normeras gråskalevärdena så att 0 är 0 och 255 blir 1. De
normerade mätvärdena plottas ut i en graf där y axeln visar luminansen och x axeln
gråskalevärden. Genom att rita ut formel (3.4) i samma graf och anpassa den så att de
överlappar varandra. Anpassningen sker genom att ändra värdena på de två parametrarna 
och . Funktionen kommer att överlappa de uppmäta värdena när rätt gamma värde sätts in
och genom att testa sig fram kommer värdet att erhållas. När luminansen mäts upp för de
olika gråskalevärdena räcker det med att mäta upp ändlägena och vart tionde värde där i
mellan för att få en bra approximation.

Det är viktigt att tänka på att displayens kontrast och ljushets inställning spelar in på gamma
värdet.

)()(
10
xxL

x
(3.4)

Formeln beskriver displayens överföringsfunktion från gråskalevärde 0-255 till den faktiska
luminansen. Formeln är normerad där x varierar mellan noll och ett. Konstanten  används
som korrektion när displayens kontrast och ljushet inte är korrekt inställd, om den är korrekt
inställda så ska  vara noll. Exponenten  (gamma) beskriver hur överföringskurvan ser ut
mellan värdet noll och ett hos variabeln x.

3.8 Reflexer från omgivningen
Fotometer PR-714 används för luminansmätningar och för att ta fram färgkoordinater. En
halogenlampa användes för att skapa en kraftig reflex på displayen.

Testet görs för att visa skillnaden mellan transflektiv och transmissiv display. För att komma
upp i höga luminansnivåer så används en halogenlampa. Lampan placeras så att fotometern
mäter i lampans reflektion på displayen.
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Luminansen mäts med fotometern när skärmen producerar svart, vitt, rött, grönt och blått.
Färgkoordinaterna tas även fram för respektive färg.

3.9 LSF och MTF
För att mäta upp displayers MTF funktion används HMDTF.
HMDTF mäter upp LSF i ett system som datorn sedan använder för att beräkna displayens
MTF som visas på skärmen.

Displayen placeras i läge A eller B enligt figur 28 i avsnitt 3.1.1. För att kunna mäta upp
displayens LSF så måste en spalt genereras. Detta görs genom att tända upp en vertikal linje
med en pixelbredd som motsvarar en spalt på displayen. Därefter fokuserar HMDTF på
skärmen och linjespridningsfunktionen mäts.

Datorn kopplad till HMDTF räknar ut displayens MTF från mätningen av LSF som
presenteras på skärmen. För vidare arbeten med MTF funktionen måste den uppmätta datan
plockas ut och här kan inte den framtagna MTF funktionen sparas ner. Det enda alternativet är
att spara ner den uppmätta LSF.

För vidare analys laddas den uppmätta LSF in i Mathcad. Här fouriertransformeras LSF för att
få fram den uppmätta MTF funktionen. Se avsnitt 4.8.1 Fourier transforemring av LSF till
MTF. Här efter måste även den framräknade MTF funktionen kompenseras för
mätutrustningens inverkan se avsnitt 4.8.2 Kompensering för HMDTF. Nu presenteras MTF
funktionen i lp/mrad.

Den uppmätta och kompenserade MTF funktionen för displayen presenteras i enheten
lp/mrad. Denna enhet är dock beroende av betraktningsavståndet till displayen som
betraktaren ofta ändrar hela tiden. Ett bättre sätt är att presentera displayens MTF i lp/mm
vilket inte är beroende av avstånd. Genom att ha displayens MTF i lp/mm kan denna enhet lätt
räknas om till lp/mrad genom att multiplicera med betraktningsavståndet i meter.

Virtuella displayer är oberoende av betraktningsavståndet och kan därför direkt presenteras i
lp/mrad.



46

4 Resultat och analys av resultat

4.1 Luminans
Pikluminansen bör vara över 120cd/m2, vilket MVA-LCD och den transflektiva LCD klarar
av med en pikluminans på 189cd/m2 respektive 161cd/m2. TN-LCD som sitter på en bärbar
dator hamnar precis under minimikravet med 113cd/m2. [1]

Luminansvariationen ska vara mindre än 10% för en bra display och minimikravet är 20%. [1]

Tabell 1 Luminansvariation för två olika skärmar vid olika luminanser.
Luminans MVA-LCD [%] TN-LCD [%]

100% 12.275 22.197
75% 11.473 24.360
50% 11.416 29.440
25% 16.895 33.417

MVA-LCD klara av minimikravet på 20% men når inte riktigt ner till kravet på 10% som en
bra display ska klara. TN-LCD är sämre än minimikravet för alla luminanser. Vid en
subjektiv bedömning syns även att TN-LCD inte har en jämn luminans.

4.2 Kontrast
Den dynamiska kontrasten bör vara över 350:1 för en bra display och minimikravet är satt till
160:1. [1]

Tabell 2 Dynamisk kontrast för tre olika skärmar
Kontrast Vit Röd Grön Blå

MVA-LCD 692 140 518 56
TN-LCD 219 52 132 30

Transflektiv LCD 598 115 403 97

Den dynamiska kontrasten mellan svart och vitt syns i kolumnen ”Vit” där både MVA-LCD
och den transflektiva LCD klarar kontrast kravet för en bra display. TN-LCD hamnar mitt i
mellan minimikravet och börvärdet med sina 219:1.

För MVA-LCD finns specifikationen att tillgå och enligt den ska displayen klara av en
dynamisk kontrast på 600:1 [18] vilket mätningen visar att den klarar med sina 692:1.

I tabellen visas även kontrasten för rött, grönt och blått vilket är den dynamiska kontrasten för
varje färg. Till dessa kontrastvärden hittas inga börvärden i någon litteratur. Den transflektiva
LCD har nästan dubbelt så bra dynamisk kontrast för blått jämfört med MVA-LCD som
annars har den bästa kontrasten för alla färger.

4.3 Färg
Med avseende på färgreproduktion utvärderas och jämförs tre typer av LCD. Två av
displayerna är transmissiva och den tredje är en transflektiv. Displayen som kallas Dell är en
MVA-LCD och den andra är en TN-LCD som sitter på en laptop och den sista är en
transflektivdisplay som sitter på en mobiltelefon.

För att skapa färger använder sig displayerna av additiv färgblandning. Med hjälp av tre
färger, rött, grönt och blått kan alla andra färger skapas.
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Den spektrala fördelningen för de olika färgerna mäts upp och färgkoordinaterna tas fram med
PR-714.

Figur 33 Den spektralafördelningen för tre olika displayer inom de synliga våglängderna.

När alla tre färgerna lyser samtidigt upplever ögat det som vitt ljus. Ett sätt att definiera det
vita ljuset är genom färgtemperatur. Där temperaturen rättar sig efter hur mycket rött och blått
ljuset innehåller. Blått ljus ger högre färgtemperatur men kallare vit färg och rött
lägrefärgtemperatur men varmare färg.

Laptop 5426 K
Mobil 5721 K
Dell 5289 K

Mobilen har den högsta färgtemperaturen på 5721 Kelvin och om den spektrala fördelningen
studeras syns att den innehåller större proportioner blått än rött ljus.
Dell skärmen har den lästa färgtemperaturen på 5289 Kelvin vilket även avspeglar sig
spektralt med en stor topp vid rött.

Displayernas färgomfång presenteras lättast med en CIE färggraf. Här används CIE färggraf
1931 som visar alla färger ögat kan uppfatta för två graders synfält. Färgkoordinaterna tas
fram för respektive färg rött, grönt och blått som sedan markeras i grafen. Alla färger som
ligger innanför triangeln som bildas när punkterna sammansluts kan displayen återge med
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hjälp av additiv färgblandning. Genom att använda sig av en CIEgraf fås en uppfattning på
hur många färger en display kan återge jämfört med vad ögat kan uppfatta.

Figur 34 En CIE graf som visar färgomfånget för tre olika displayer.

Displayernas färgomfång för de tre displayerna är inritade i figur 34. Alla färger innanför
trianglarna kan återges av displayerna. Om displayernas färgomfång jämförs med det
mänskliga ögat så är de många färger som en display inte kan visa. Generellt sett är det inget
problem för en display att återskapa foton med bra resultat eftersom väldigt mättade färger
sällan förekommer i naturen. Displayen med det största färgomfånget är Delldisplayen och
därefter kommer laptopen. Den transflektiva displayen har det minsta färgomfånget vilket var
väntat eftersom den transmissiva delen som producerar färgerna här delar plats med en
reflektiv del.

Om en koppling mellan färgkoordinater och färgernas spektrala fördelning görs. Ju renare
spektralt en färg är desto mer mättad blir färgen och hamnar närmare ytterkanten på CIE
grafen. Om den röda färgen studeras för de olika displayerna så är Dell skärmen mest mättad.
Den har en stor smal topp vid 620nm och en liten mindre vid 590nm vilket ger en väldigt
mättad röd färg. Laptopen har samma toppar som Dell skärmen men med mindre intensitet.
Den har även en liten topp vid 540nm vilket gör att mättnaden för rött blir sämre. Toppen vid
540nm som är grönt ljus gör att färgkoordinatern för rött förskjuts mot grönt jämfört med
Delldisplayen som saknar denna topp. Mobilens spektrala fördelning för rött ljus är väldigt
bred, från 570nm till 700nm med toppen vid 610nm och även en liten topp vid 460nm som
gör att färgkoordinatern för rött förskjuts mot det blåa hållet.

Dell skärmen ger även den mest mättade blå färgen. Om den spektrala fördelningen för Dell
och Laptopen studeras innehåller de intensitettoppar vid samma våglängder. Anledningen till
att laptopens färgkoordinat för blått ljus är förskjuten mot det gröna hållet är att den har en
mycket sämre dämpning av det gröna ljuset på 540nm än Dell skärmen. Mobiltelefonen har
sin topp vid 450nm för blått ljus men har en väldigt flack kurva som sträcker sig in i det gröna
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ljuset. Mobiltelefonen får samma färgkoordinater som Laptopen fast den spektrala
fördelningen är olika. Mobiltelefonen har en spektral fördelning som sträcker sig ända in i det
gröna ljuset medan laptopen har en rätt så skarp topp i det blå men även en pik vid 550nm
gröntljus som gör att färgkoordinatern blir den samma för de olika displayerna..

Formeln för att beskriva mättnaden hos en färg lämpar sig inte för CIE 1931 eftersom en
förändring hos färgkoordinaterna upplevs olika beroende på vilken färg som ändras. Enligt
MacAdams ellipser ses att en liten mättnadsförändring i det blå ljuset upptäckts lätt av ögat.
Däremot är en mättnadsförändring svår att detektera i det gröna ljuset. Av den här
anledningen skapades ett nytt färg diagram som kallas CIE 1976. I det här diagrammet är den
subjektiva upplevelsen av mättnadsförändringen hos en färg lika mycket som förändringen av
färgkoordinaterna.

4.4 Betraktningsvinkel
Med avseende på betraktningsvinkel utvärderas två olika typer av LCD. En MVA-LCD från
Dell och en TN-LCD som sitter på en Laptop.

Betraktningsvinkeln definieras där kontrasten hos displayen har sjunkit till 10:1. Kontrasten
beräknas fram av två mätningar där luminansen mäts för vitt respektive svart. Mätningar
gjordes vart 15e grad i både horisontellt och vertikalt led. För Luminansmätningar användes
PR-714. Displayen vreds i förhållande till PR-714 för att erhålla olika betraktningsvinklar.

På grund av mätutrustningen kan inte större betraktningsvinklar än 75°mätas upp. Detta beror
på att PR-714s mätfläck blir större än mätrutan och skärpan kan inte ställas in för hela
mätytan. Meningen med testet är inte att hitta exakt vid vilken betraktningsvinkel kontrasten
har sjunkit till 10:1, utan visa hur den ändras med ökad betraktningsvinkel. En
betraktningsvinkel på 75° från normalen får anses som tillräckligt för att beskriva displayers
bildprestanda med avseende på betraktningsvinkeln.

Figur 35 Betraktningsvinkeln för en MVA och TN LCD i horisontell och vertikal led.

Displayernas horisontella och vertikala betraktningsvinkel är uppritad i samma graf för att lätt
kunna jämföras. Dell displayen som bygger på MVA tekniken visar upp en mycket bra
betraktningsvinkel. Vid 75° betraktningsvinkel är kontrasten fortfarande över 50:1 både i
horisontalt och vertikalt led.
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För TN tekniken ses att den vertikala betraktningsvinkel bara är -45° till +20° vilket ger en
sammanlagd vertikal betraktningsvinkel på 65grader. I horisontellt led har den en
betraktningsvinkel på cirka 50° från normalen. Eftersom betraktningsvinkeln är symetrisk i
horisontell led så ritas bara 0 till 75° upp i figuren. TN displayen visar alltså upp en
sammanlagd betraktningsvinkel på 100° i horisontellt led och 65° i vertikalt led.

MVA displayen visar en mycket bra betraktningsvinkel i både horisontell och vertikal led.
Vid 75° betraktningsvinkel i både horisontell och vertikal led har kontrasten sjunkit till 50:1
vilket är en bra bit ovanför gränskontrasten. Det enda som kan sägas är att betraktningsvinkel
är större än 150° i både vertikal led och horisontell led. I specifikationen för displayen står det
att betraktningsvinkeln är 170° i båda leden. [18]

TN-LCD tekniken som är den äldsta lider av dålig betraktningsvinkel som även ses i
mätresultatet. För att lösa problemet med betraktningsvinkeln togs MVA-LCD tekniken fram.
I figuren 35 ses att MVA tekniken visar upp en mycket bra betraktningsvinkel mot TN. Den
är symetrisk i både horisontell och vertikal led vilket inte TN är.

4.4.1 Färgreproduktion med avseende på betraktningsvinkel
För att utvärdera hur färgerna ändras med betraktningsvinkeln mäts även färgkoordinaterna
för varje betraktningsvinkel.

Figur 36 Färgomfång för TN-LCD beroende av betraktningsvinkeln.

För TN displayen sker en stor mättnadsförsämring hos alla färger vid ökad betraktningsvinkel.
I horisontal led är färgomfånget är i stort sett oförändrat mellan 0° till 30° därefter sjunker
färgernas mättnad kraftigt. I figuren ligger 0 till 30 i stort sett i samma punkt därför är bara 0
markerad. Det vertikala färgomfånget minskar kraftigt redan vid 15° betraktningsvinkel. I
figuren är bara 0° till 45° utritat för vertikala därefter har hela färgomfånget förlorats och
resterande betraktningsvinklar ger upphovet till punkterna i mitten där displayen har sin
vitpunkt.

MVA displayen klarar av att behålla sitt färgomfång i både vertikal led och horisontal led utan
någon större försämring. I figur 36 är bara 0° och 75° utritade eftersom försämringen är så
liten kan värdena mellan skippas. Den största mättnads försämringen sker dock i det blåa
ljuset där ögat är mest känslig för förändringar enligt McAdams ellipser. [6]
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Figur 37 Färgomfång för MVA-LCD beroende av betraktningsvinkeln.

MVA tekniken är överlägsen TN tekniken när det gäller betraktningsvinkeln vilket var
anledningen till att den konstruerades. För färg sker en ytterst liten mättnadsförsämring för
MVA med ökad betraktningsvinkel medan för TN tekniken sker en mycket stor förändring
och vid för stor betraktningsvinkel kan ingen färg utläsas. MVA displayen ger även ifrån sig
en oslagbar kontrast med ökad betraktningsvinkel jämfört med TN displayen. Det ska
tilläggas att dagens TN displayer är bättre än den som är uppmätt här.

4.5 Responstid
En MVA-LCD och en TN-LCD utvärderas med avseende på responstid.

Responstiden mäts upp med hjälp av Pritchard Photometer och ett Oscilloskop. Stigtid
definieras som en övergång från en lägre luminans till en högre och falltid den motsatta. Att
tänka på är att Pritchard Photometer ger en låg utsignal när displayen visar vitt och en hög
signal för svart. Detta gör att bilderna från oscilloskopet har en omvänd stig och falltid. I
bilderna visas stigtiden som övergångar från vitt till svart och falltiden från svart till vitt.

Figur 38 Responstiden för MVA-LCD för övergångar mellan svart och vitt. Den höga nivån i figuren är för svart
och den låga när displayen visar vitt ljus.
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I figur 38 visas responstiden för MVA-LCD. Displayens stigtid från svart till vitt är 9.4ms (i
figuren definierad som fall) och falltiden på 12.40ms (i figuren definierad som Rise).
Displayens totala responstid blir stigtiden adderat med falltiden vilket blir 22ms. I
specifikationen för displayen är responstiden angiven till cirka 25ms vilket stämmer bra
överens med mätningen. [18]

Figur 39 Responstiden för TN-LCD för övergångar mellan svart och vitt. Den höga nivån i figuren är för svart
och den låga när displayen visar vitt ljus.

I figur 39 visas responstiden för TN-LCD där den höga och släta nivån är när displayen visar
svart och den brusiga nivån för vittljus. Bruset kommer från bakgrundsbelysningen och bruset
har en frekvens på 200hz. Ljusstrykan hos en CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) är
pulsmodulerad där 200Hz ger högsta luminansen. [17]. Stigtiden för TN-LCD är på 24.54ms
och falltiden på 10.47ms vilket ger en sammanlagd responstid på cirka 35ms. För den här
displayen finns det tyvärr ingen specifikation som kan jämföras med det uppmätta värdet.

Om responstiderna jämförs mellan de två displayerna så är MVA-LCD cirka 12ms snabbare
än TN-LCD. Hur som helst så är sådana här övergångar mellan svart och vitt inte speciellt
vanligt för rörliga bilder. De flesta övergångar sker mellan olika gråa nivåer.

För att se hur displayernas responstid ändras mellan andra övergångar än svart och vitt behålls
svart som utgångsläge. Därefter tas responstiden fram mellan svart och andra gråa nivåer.
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Figur 40 Stig och falltid för MVA-LCD med svart som utgångspunkt.

I figuren visas stig och falltid för MVA-LCD från svart till andra gråa nivåer. X-axeln
beskriver alla nivåer från svart (0) till vitt (255) och Y-axeln beskriver tiden övergången tar i
millisekunder. För att få tillräckligt stor skillnad så att fotometern kan mäta är det första steget
en övergång mellan svart (0) till nivå (25). Varje värde i grafen är ett beräknat medelvärde av
fem mätningar. I figuren kan nu stig och falltiden läsas ut för övergångar mellan svart och
andra nivåer. Grå nivån (255) på x-axeln i figuren representerar en övergång mellan svart (0)
och vitt (255). I figuren kan stigtiden läsas ut till 9ms och falltiden till 10ms vilket ger en
responstid på 19ms. Denna tid skiljer sig lite från tidigare uppmätning som visade 22ms men
det senare värdet är ett beräknat medelvärde av fem olika mätningar och är därför ett mer
rättvist värde för displayen. Nivåvärde 100 på x-axeln motsvarar en övergång mellan svart (0)
till grå nivå (100). Stigtiden från svart (0) till nivå (100) sker på 47ms och falltiden från (100)
ner till svart (0) igen sker på 8ms. Alltså blir responstiden 55ms vilket är stor skillnad från
responstiden hos svart till vitt. I grafen ses att falltiden från en grå nivå ner till svart nästan är
konstant och ligger runt 10ms. Stigtiden däremot är beroende av hur stor nivåskillnaden är. I
figuren ses att stigtiden varierar från 100ms till 8ms.
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Figur 41 Responstid för TN-LCD med svart som utgångspunkt till övriga gråskalevärden.

I figuren visas stig och falltiden för TN-LCD från svart till övriga gråa nivåer. Här är det
första steget svart (0) till nivå (50) och anledningen till det stora steget är att den vita nivån är
väldigt brusig, vilket gör att det svårt att beräkna responstiden på lägre nivåer. Även
övergången mellan svart (0) och grånivån (50) är lite osäker på grund utav brus. De fem olika
mätningar som gjordes för att beräkna medelvärdet på denna övergång varierade mycket
vilket gör att tiden är lite osäker. Falltiden från övriga gråa nivåer ner till svart är stort sett
konstant och ligger runt 8ms vilket är lite snabbare än MVA-LCD. Stigtiden ser helt
annorlunda ut jämfört med MVA-LCD som ökade ju mindre övergången var. För TN-LCD är
stigtiden mer jämn i jämförelse än vad MVA-LCD är. Stigtiden för en övergång mellan svart
(0) till nivå (100) sker på 38ms och falltiden från nivå (100) tillbaka till svart (0) sker på 5ms
vilket ger en sammanlagd responstid på 43ms. Här är TN-LCD 12ms snabbare än MVA-LCD
för samma övergång.

När displayer visar rörliga bilder sker de flesta övergångar mellan olika gråa nivåer. Därför är
tidigare mätning inte riktigt rättvis för hur displayen klarar av att presentera rörliga bilder. De
flesta övergångar kommer ha en grå nivå som start punkt och inte svart som i tidigare
mätning. Hur som helst ger mätningen med svart som utgångspunkt till övriga gråskalor en
rätt bra bild om hur displayen klara av att visa rörliga bilder. Jämför man med responstiden
som tillverkarna ger som bara beräknas på övergången mellan svart och vitt, vilket inte säger
ett dugg om hur displayen klara av rörliga bilder.

För att ta fram en mer rättvis bedömning av displayers responstid måste grå till grå
övergångar mätas upp. Ett bra sätt är att välja ett antal grånivåer med ett lämpligt steg
emellan, som sedan sätts upp en tabell. Därefter mäts stigtiden och falltiden upp för varje
övergång. I tabellen går det att hålla isär på stig och falltid på varsin sida av diagonalen. Om
ett medelvärde på responstiden för grå till grå övergångar ska räknas ut kan det vara lämpligt
att addera ihop stigtid och falltid direkt och då behöver bara halva tabellen användas på ena
sidan av diagonalen. För att få översikt på tabellen kan ett 3D stapeldiagram göras.
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Figur 42 Visar responstiden mellan olika gråa övergångar.

En LCD uppdaterar bilden med 60Hz vilket är var 16ms. LCD är statiska displayer där pixeln
avger ljus kontinuerligt till skillnad för CRT tekniken där en punkt sveps fram och tillbaka
över skärmen för att skapa en bild. En CRT måste ha en hög uppdateringsfrekvens för att
undvika flimmer vilket LCD inte behöver.

Videoinformationen till LCD uppdateras varje 16:e millisekund vilket innebär att LCD inte
kommer att hinna med alla ändringar. Ta exempel MVA-LCD som har en stig tid på 47ms
från svart(0) till grå nivå (100) och en falltid på 8ms tillbaka till svart (0). Detta innebär att
video informationen hinner ändras tre gånger innan pixeln hinner med sin övergång från
svart(0) till grå nivå (100). För enkelhetens skull antas att ändringen hos pixeln är linjär
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mellan 10 till 90 procent av slutvärdet. I figur 43 visas pixelns bör värde som en streckad linje
och pixelns verkliga värde som en heldragen linje.

0 16 32 48 64 80 96 112 128
0

100

Tid [ms]

G
rå

ni
vå

Figur 43 Visar hur en pixel klarar av att följa videoinformationen med en övergång från svart(0) till grå nivå
(100).

Detta fenomen gör att rörliga föremål får suddiga kanter och smetar ut objekten på displayen.
Ju lägre kontrast ett objekt har som rör sig på skärmen, desto mer suddigt blir det. Om ett
objekt rör sig väldigt snabbt och bara är några pixlar i storlek kan det bli helt omöjligt att
upptäcka eftersom displayen inte hinner visa objektet. I figur 43 ses en övergången mellan
svart (0) till grånivå (100). Displayen klarar av denna övergång på 48ms vilket betyder att
pixeln hinner få ytterligare tre uppdateringar från videoinformationen under den tiden.

4.6 Reflexer från omgivningen
Testet görs för att visa skillnaden mellan transflektiv och transmissiv displayteknik i kraftigt
omgivningsljus. Under testet användes en transmissiv MVA-LCD med anti-glare behandlad
frontyta. Den transflektiva displayen som användes under testet sitter på Sony Ericsson
mobiltelefon K500i.

Hos en transflektiv display beror kontrasten hos den reflektiva delen på
reflektionskonstanterna Kvit, Ksvart och KFrontglas. Konstanterna beskriver hur stor del av
omgivningsljuset som reflekteras för vitt respektive svart. Den tredje konstanten beskriver hur
mycket frontglaset reflekterar. Denna parameter är inte önskvärd då denna sänker kontrasten
hos den reflektiva delen. För att minimera den här konstanten används antireflexbehandling
på den yttersta ytan, vilket displayen har som sitter i mobiltelefonen. Ovanpå den transflektiva
displayen med antireflexbehandling sitter ett mobilskal med skyddsglas framför displayen
som inte är antireflexbehandlad. Eftersom det är skillnad mellan en transflektiv och en
transmissiv display som ska visas och inte själva mobiltelefonens egenskaper, så kommer
mätningen att göras utan skyddsglaset framför den transflektiva displayen.

En transflektiv display ska fungera i alla ljusförhållanden. Därför görs en mätning i mörker
och en andra med omgivningsljus. För att skapa en kraftig reflex användes en halogenlampa
som omgivningsljus där mätningen görs rakt i reflexen från lampan. För att se hur väl
displayerna klarar sig i de olika ljusmiljöerna mäts den dynamiska kontrasten upp för båda
displayerna.

I mörker ger den transmissiva en dynamisk kontrast på 700 och den transflektiva en kontrast
på 600. När samma mätning görs med omgivningsljus sjunker den transmissiva displayens
kontrast till 1.3. Teoretiskt skulle ögat kunna uttyda en svart text mot vit bakgrund på
displayen. Kontrasten 1.3 är precis på gränsen av vad ögats kan uppfatta. Den transflektiva
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displayen klarar av att leverera en kontrast på 8.6 och här har med största sannolikhet den
reflektiva delen av displayen tagit över helt. Kontrasten som behövs för att kunna se gråskalor
är 7 vilket displayen klarar av. [4]

Figur 44 Visar kontrasten beroende av omgivningsljuset. En mätning är gjord i mörker vilket är de vänstra
prickarna och en i kraftigt omgivningsljus prickarna till höger. Kontrasten mellan punkterna är approximerade

med den matematiska formeln för de olika displayerna i omgivningsljus

I figur 44 är kontrasten uppritad beroende av omgivningsljuset för den transmissiva och
transflektiva displayen. Mätningar har gjorts på displayernas kontrast i mörker vilket visas av
de två punkterna till vänster i figuren och med ett starkt omgivningsljus punkterna till höger i
figuren. Omgivningsljuset eller ljuset som belyste displayen lyckades inte mätas upp så
värdena på x axeln är inte angivna. Mätningen med omgivningsljus är uppmätta under samma
mätförhållanden och är därför direkt jämförbara med varandra. Lampan och fotometern var
fixerade sedan byttes mätobjektet ut. Kontrasten mellan de två punkterna för transmissiv och
transflektiv display har approximerats fram för att visa på ett ungefär hur kontrasten förändras
med ökat omgivningsljus. Formlerna som använts kommer från avsnitt 2.2.7 och beskriver
kontrasten för transflektiv och transmisiv display. Konstanterna i formlerna har anpassats så
kurvorna skär igenom de två uppmätta punkterna i figuren för respektive display.

4.6.1 Färgomfång med avseende på reflexer
Färgkoordinaterna mättes upp för båda displayerna i mörker och i kraftigt omgivningsljus. I
figur 45 visas displayernas färgomfång där de vita trianglarna är mätningen i mörker. Här är
det displayernas egen bakgrundsbelysning som filtreras för att skapa färger. I mörker har den
transmissiva displayen störst färgomfång då den speciellt klarar av att visa högre mättade
färger för rött och blått.



58

Figur 45 Visar färgomfånget i två CIE grafer för två olika displaytekniker. Vänstra figuren är en transflektiv
display (Sony Ericsson K500i) och den högra en vanlig transmissiv LCD. Trianglar visar displayens färgomfång

i mörker och cirklar visar färgomfånget i starkt omgivningsljus.

Displayernas färgomfång i kraftigt omgivningsljus representeras av de vita cirklarna. Den
transmissiva displayen har förlorat hela sitt färgomfång och de tre punkterna för respektive
färg sitter nästan på samma koordinater. I den här punkten har halogenlampan sin vitpunkt
och det som syns är spegling av lampan, vilket medför att den transmissiva displayen är helt
oläslig.

För den transflektiva displayen ses en försämring av färgomfånget men här är det den
reflektiva delen av displayen som reproducerar färger. Den största försämringen sker för den
blåa och gröna färgen medan den röda knappt förändras. Här använder sig displayen av det
infallande ljuset som ljuskälla. Varför det just är grönt och blått som försämras har sin
förklaring i det infallande ljusets spektrala fördelning som har sin topp på 670nm, alltså rött.

4.6.2 Spektralt med avseende på reflexer
 När den transflektiva displayen genererar färger är den beroende av det omgivande ljusets
spektra så med en annan ljuskälla hade färgomfånget sett annorlunda ut.
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Figur 46 Visar halogenlampans spektrum som används som omgivningsljus. Ögats spektrum är markerat med
lodrätta streck 400-700nm.
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I figur 46 visas halogenlampans spektrala fördelning som används för att skapa en kraftig
reflex hos displayerna. Halogenlampan har bara halva sitt strålningsområde inom det
mänskliga ögats spektrum.
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Figur 47  Visar vad den transmissiva displayen visar i starkt omgivningsljus för svart och vitt.

För den transmissiva displayen visas den spektrala fördelningen när den producerar vitt och
svart. En transmissiv display kan inte bli svartare än vad den är i omgivande ljus därför är det
lampans spektrala fördelning som syns när svart visas. När displayen visar vitt syns det tre
toppar från det blå, gröna och röda ljuset. Displayens ljus för vitt adderas på lampans ljus,
vilket gör att topparna syns fast omgivningsljuset är starkt.
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Figur 48 Lampan visar den spektralafördelningen av ljuset som träffar displayen. Vitt och svart visar vad
displayen reflekterar av lampans ljus när den visar vitt och svart. Det synliga ljuset för ögat är markerat med

lodrätta streck 400-700nm.
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Figur 48 visar vad den transflektiva displayen reflekterar spektralt av halogenlampans ljus för
svart respektive vitt. Här syns tydligt att den transflektiva displayen inte direkt reflekterar
lampans ljus. Ljuset som reflekteras är beroende av vad pixeln visar vilket inte spelar någon
roll på den transmissiva displayen.
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Figur 49 Spektral kontrast för den transmissiva och transflektiva displayen. Gränsen kontrasten på 7 för att
kunna se gråskala är utritad och ögats gränskontrast  för svartvitt på 1.3.

I figur 49 visas den spektrala kontrasten för de två displayerna. Den spektrala kontrasten tas
fram genom att dividera den uppmätta spektrala fördelningen för vitt med den svarta för de
olika displayerna. Den transflektiva displayen har en bättre kontrast än 7 från blått till rött
vilket är gränsen för att kunna se färger (gråskalor). Den transmissiva displayen klarar precis
av gränskontrasten på 1.3 som är ögats gräns för att kunna se skillnad på svart och vitt.

För den transflektiva displayen mättes även den spektrala fördelningen upp när displayen
visar färgerna rött, grönt och blått vilket visas i figur 50.
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Figur 50 Visar vad den transflektiva displayen reflekterar spektralt för blått, grönt och rött. Ögats spektrum är
markerat med lodrätta streck 400-700nm.
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4.7 Gamma
För att reda ut hur en displays inställningsmöjligheter påverkar gamma värdet mäts en LCDs
luminans med avseende på gråskalevärde. Kontrasten sätts till 50% medan ljusheten ändras
från 30 till 70%. Sedan görs samma sak med kontrast där ljusheten sätts konstant till 50%.

I resultatet ses att ljushets justeringen höjer hela kurvan lika mycket över allt vilket innebär att
det inte bara är vitt som ökar i ljusstyrka utan även svart. Vad det gäller kontrastinställningen
så behåller svart sitt värde i luminans medan vitt ökar. Se figur 46 och 47.
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Figur 51 Kontrastinställningen är ställd på 50 % medan ljusheten ändras på displayen mellan 30 % till 70 %.
När ändringen görs lyfts hela kurvan även nere i det mörka partiet.
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Figur 52 Ljushets inställningen står på 50% medan kontrasten ändras mellan 30% till 70%. Här ses att
luminansen ligger kvar i samma punkt för svart när kontrasten höjs men däremot höjs luminansen för vitt 255

och lutningen mellan blir större.
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När displayen är ställd till 50% i ljushet och 70% i kontrast anpassas formel 3.4 till kurvan.
När  sätts till 2.4 och  till -0.05 överlappar kurvorna varandra. Eftersom  inte blev noll är
inte kontrast och ljushet inställningarna helt korrekt gjorda.
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Figur 53 En uppmätt gamma kurva för en LCD där formel 3.4 överlappar med variablerna  satt till -0.05 och
till 2.4.
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4.8 MTF

4.8.1 Fourier transformering av LSF till MTF
För att beräkna MTF:en mäter HMDTF upp LSF för mätobjektet. Datorprogrammet till
HMDTF beräknar MTF från mätningen och presenterar den på skärmen vilket syns i figur 54.

Figur 54 HMDTF har beräknat en MTF längst ner till vänster i bilden från den uppmätta LSF som syns längst
upp till vänster.

Figur 54 visar hur programmet till HMDTF ser ut och där den uppmätta LSF visas över till
vänster och den framräknade MTF funktionen under till vänster. För kunna använda sig av
den uppmätta MTF funktionen måste den sparas ner vilket inte går att göra i programmet.
Däremot kan den uppmätta LSF sparas ner som sedan kan användas för vidare arbete. MTF är
Fouriertransformen av LSF och med hjälp av MATHCAD beräknas MTF:n.

Beräkning av den diskreta Fouriertransformen delas upp i två olika termer, en för cosinus och
en för sinus. Där LSFi är en vektor med den normerade intensiteten och xi är positionen i
mrad. [20]

             (4.1)

Där sedan MTF:n beräknas.

Cos sf( )
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n
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n
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(4.2)

I figur 55 nedan visas den framräknade MTF funktionen i MATHCAD som sedan kan
användas för vidare beräkning när flera MTF ska läggas ihop. Se även appendix I.
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Figur 55 Visar den framräknade MTF i Mathcad.

4.8.2 Kompensering för HMDTF
När HMDTF används för att mäta upp LSF för ett mätobjekt är det inte enbart mätobjektets
LSF som mäts upp. Utan det som i själva verket fås är en sammanlagd LSF som beror av både
displayen och mätutrustningen. Vid varje mätning som görs kommer HMDTF att påverka
resultatet vilket inte är önskvärt. När en MTF tas fram för exempel en display är det en ren
MTF för displayen som vill fås och inte en sammanlagd MTF som beror av mätutrustningen.
Därför måste HMDTF inverkan plockas bort.

HMDTF är byggd för att simulera ett mänskligt öga med samma spektrala respons, pupill och
sättet att fokusera. En tanke med att inte kompensera för testutrustningen kan vara att det som
mäts är det ögat upplever en sammanlagd MTF för mätobjektet och HMDTF. Hur som helst
är det mänskliga ögat inte diffraktionsbegränsat som HMDTF är för små pupill diametrar. Det
som eftersträvas är att alla delar i ett system hålls isär med sin egen MTF. På så vis kan
prestandan för ett system beräknas teoretiskt innan det byggs ihop. För att beskriva ögats
egenskaper kommer Bartens modell att användas avsnitt 2.3.4.

För att utvärdera HMDTF inverkan mäts MTF:n upp för en ljusspalt på 100um. Resultatet
som fås är alltså en sammanlagd MTF för ljuspalten och HMDTF. Fördelen med att använda
sig av MTF är att man kan lägga till och dra bort MTFer. Det här kommer att utnyttjas för att
ta fram HMDTF inverkan. Spalten som används kan anses vara perfekt. Alltså ett perfekt steg
med skarpa kanter och MTF:n för spalten beskrivs då av en sinc funktion. När spaltens MTF
är känd kan spaltens inverkan plockas bort från den totala uppmätta MTF:n och kvar blir då
testutrustningens inverkan.

MTF sf( )
Cos sf( )2 Sin sf( )2

0

n

i

LSFi
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Figur 56 Visar Den uppmätta MTF funktionen och den approximerade spalt MTF:n och den framräknade
HMDTF MTF.

I figur 56 ses spaltens approximerade MTF som har en noll genomgång vid 10 lp/mrad. Den
uppmätta MTF:n visas med punkter. För att räkna fram HMDTF MTF tas helt enkelt den
uppmätta MTF:n dividerat med spaltens MTF. Den framräknade MTF syns som en heldragen
linje i figuren. MTF:n ligger lite över den uppmätta MTF vilket innebär att HMDTFs inverkan
har mycket större betydelse än spalten. Så de som mäts upp är i stort sett HMDTFs inverkan
när en mätning görs på en 100um spalt.

För att utvärdera HMDTF mätts MTF upp för olika pupilldiametrar med hjälp av 100um
spalten. HMDTF MTF som visas är kompenserade för spalten så MTF som visas är enbart
HMDTF egen inverkan. I figurerna är även den diffraktionsbegränsad MTF:n inlagd som är
beräknad på samma öppnings diameter som pupillen och våglängden som används i
beräkningen är 550nm. Se avsnitt 2.2.11 för den diffraktionsbegränsad MTF formeln.
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Figur 57 MTF:n för HMDTF vid olika pupilldiametrar jämfört med den diffraktionsbegränsade MTF:n
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I figur 57 ses att HMDTFs MTF följer i stort sett den diffraktionsbegränsade kurvan upp till 4
millimeters pupill. Vid större pupill öppningar börjar optiken hos HMDTF att inverka. I
strålgången för HMDTF sitter ett filter som ger samma spektrala respons som ögat för
fotopiskt seende. I avsnitt 2.3.1 ses att den undre gränsen för fotopiskt seende är runt 3 till
10cd/m2 i luminans. Om Bartens modell i avsnitt 2.3.4.1 används för att räkna ut ögats
pupilldiameter för fotopiskt seende fås att pupillen kommer att variera mellan 2 till 4.4mm i
diameter. Om luminansnivån sjunker ytterligare kommer ögat gå in i mesaopiska delen där
både tappar och stavar är aktiverade vilket medför att ögat får en förändrad spektralrespons.
Så för fotopiskt seende kommer ögats pupill att variera sin diameter mellan 2 till 4.4
millimeter beroende av omgivningen.

Eftersom HMDTF:s MTF följer den diffraktionsbegränsade kurvan för de pupill öppningarna
som motsvarar fotopiskt seende så var en första tanke att göra en enkel kompensering för
mätutrustningen genom att lyfta upp hela kurvan så att den uppmätta MTF:n överlappar den
diffraktionsbegränsade. Där efter kan den diffraktionsbegränsade formeln används som
kompensation för mätutrustningen.
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Figur 58 En pupilldiameter hos HMDTF på 3.3 mm överlappar i stort sett den diffraktionsbegränsade kurvan
beräknat för 3mms pupill.

Testutrustningens MTF lyfts upp genom att justera bländaröppningen till 3.3mm och då
överensstämmer kurvan med den beräknade diffraktionsbegränsande MTF med tre
millimeters bländaröppning.

Resultatet blir mycket bra förutom mellan 0 till 0.5 lp/mrad där kurvan ligger ovanför den
diffraktionsbegränsade. Om den diffraktionsbegränsade kurvan används som kompensation
för mätutrustningen kommer display MTF:n att gälla mellan 0.5 lp/mrad upp till 5 lp/mrad.
Alltså kan den diffraktionsbegränsad MTF formeln bara användas som en snabb
approximation till mätutrustningens MTF.



69

Eftersom MTF:n ska stämma för hela området går det inte använda diffraktionsbegränsningen
som kompensation för mätutrustningen.

Därför måste den framräknade MTF för HMDTF användas som kompensation som togs fram
genom att mäta på en spalt. För att spara ner den framräknade MTF i en fil så måste den
läggas in i en matris/vektor med MTF värdet beroende av spatial frekvens. MTF funktionen
samplas se appendix Machad kompensering av hmdtf. När en mätning har gjorts på exempel
en display så måste kompenserings MTF för HMDTF läsas in i samma fil för att räkna ut den
rena display MTF:n. se appendix Mathcad kompensering av display. När den diskreta
HMDTF MTF läses in så används linjärintepolering för att återskapa en kontinuerlig funktion.
I denna matchcad fil kan även den framräknade rena display MTF sparas ner på samma sätt
som HMDTFs MTF sparades.
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Figur 59 Visar en uppmätt MTF som innehåller både displayens och mätutrustningen. Den uppmätta MTF:n har
kompenserats på två olika sätt  för få fram en ren MTF för displayen.

I figuren 59 visas en uppmätt display som är kompenserad med den enkla
diffraktionsbegränsade MTFn och den verkligt uppmätta HMDTF MTF:n. När displayen är
kompenserad med den diffraktionsbegränsade MTF:n blir displayens MTF större än ett
mellan 0 till 0.5 lp/mrad vilket inte är möjligt. Därefter fungerar kompenseringen rätt bra. När
den uppmätta MTF används som kompensation fås ett mycket bra slutresultat jämfört med
approximationen att en pixel uppträder som en sinc funktion.
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Hädanefter ska den uppmätta HMDTF MTF användas som kompensation. Varje gång
bländaröppningen ändras måste en ny MTF kompensation mätas upp. Kompensations MTFer
för HMDTF har tagits fram för 2 till 10mm bländaröppning med ett steg på 1mm mellan. På
så sätt finns det färdiga kompensations MTF:er för dessa specifika bländaröppningar.

4.8.3 Uppmätta display MTF:er
MTF mäts upp för fyra olika LCD. MTF graferna som visas här är rena display MTF:er alltså
mätutrustningens inverkan är bortplockad enligt tillvägagångssättet i avsnitt 4.8.2.

LCD som kallas Dell 17tum och Bärbar har samma pixelpitch på 0.264mm. Pixelpitch är
pixelns storlek i mm. Detta medför att displayernas nykvistfrekvens blir 1.89 lp/mm. De andra
två displayerna som kallas Dell 19tum och Mobil har samma pixelpitch på 0.293mm, vilket
medför att de har en nykvistfrekvens på 1.76 lp/mm.
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Figur 60 Visar fyra uppmätta display MTF:er som är kompensserade för mätutrustningens inverkan enligt
beskrivningen i avsnitt 4.8.2.

Mätningen visar att displayerna med samma pixel pitch är lika i MTF värde vid displayens
nykvist frekvens.

4.9 Ögonmodell
Ögonmodellen kommer att användas för USAF tre bar mål där vinkelstorleken minskar för
målet med ökad spatial frekvens se figur 9. I ögonmodellen beskriver variabel X0

vinkelstorleken av målet. Istället för variabel X0 sätts funktionen X0( ) in som beror av spatial
frekvens som själv tar hand om storleken så man slipper tänka på den här parametern.

5.2)(0X (4.5)
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Varje trebar mål består av tre svarta linjer vilket är 2.5 linjepar. Om enheten studeras blir den
lp dividerat med lp/mrad vilket resulterar i mrad som är vinkeln på målstorleken.

4.9.1 Verifiering av ögonmodell på USAF mål
För att verifiera Bartens ögonmodell görs subjektiva mätningar där USAF-mål med olika
kontrast läses vid olika luminansnivåer. Testet görs i ett mörkt rum där tavlan med målen
belyses av en halogenlampa. Luminansvärdet för tavlan mäts upp med fotometer Hagner S1.

Ljuset varieras genom att sätta två olika filter framför lampan. Där det ena filtret dämpar 10
gånger och det andra 100. Luminansen mäts upp med fotometern varje gång för att säkert
erhålla rätt luminans.

Två betraktare läser av tavlorna genom att hitta minsta upplösbara mål för det olika luminans
nivåerna. Grupp och element nummer antecknas och genom att veta avståndet till målen kan
den spatiala gränsfrekvensen beräknas med formel (2.9) för varje kontrast mål vid en viss
luminans.

MRC (Minimum resolvable contrast) beräknas genom att kombinera formeln för kontrast med
modulation.

1
1

minmax

minmax

min

max

K
KMRC

LL
LLM

L
LK

    (4.6)

För de olika målen är kontrasten känd och de olika målens modulation kan därför beräknas.
När den subjektiva avläsning görs får varje mål olika spatiala gränsfrekvenser som beror på
att målen har olika modulation. Under utvärderingen används fem olika USAF mål med olika
modulation vilket resulterar i fem punkter i grafen.

Tabell 3 Kontratsen för de fem olika målen och den framräknade minsta upplösbara kontrast.

nr K MRC
1 15.5 0.89
2 4.0 0.60
3 2.1 0.36
4 1.6 0.24
5 1.4 0.15

USAF mål

Ögonmodellen måste anpassas till de avläsnings förhållanden som råder. Med Hagner S1 mäts
luminansen upp till 650cd/m2. Skärmen med USAF målen som belyses är i storlek av 27x
20cm och eftersom testet görs i ett mörkt rum där bara tavlan är belyst så ska den utökade
pupill modellen användas eftersom skärmen bara tar upp en liten del av ögats synfält. När den
subjektiva avläsningen görs är avståndet till skärmen med USAF mål 1.1m. Detta ger en
betraktningsvinkel på 246x180mrad.

Ögonmodellen är uppbyggd för sinus mönster och måste därför justeras för att den ska passa
USAF-mål som är fyrkantsmönster. Detta görs genom att plocka ur ögats MTF från
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funktionen och ersätta denna med ögats CTF. Eftersom ögats MTF är känd kan ögats CTF
beräknas genom Coltmans approximation avsnitt 2.2.12.

Den vanliga ögonmodellen 1/S som är lika med ögat modulations tröskel mt ses överst. I
denna funktion är ögats MTF inbyggd. Om modellen ska anpassas till USAF mål som är
fyrkantsmål så ska ögats CTF användas. För att göra detta måste ögats MTF plockas ur och
det görs genom att dividera ögonmodellen med ögats MTF. Ögats MTF finns i avsnitt 2.3.2.3.
Därefter multipliceras ögats CTF med tröskelfunktionen. I figuren nedan ses skillnaden för
modellen när den är anpassad för MTF respektive CTF.
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Figur 61Visar fem subjektiva avläsningar som är ett medelvärde utav två personer. I samma figur har
ögonmodellen ritats in där den ena är anpassad för CTF och den andra MTF.

I figuren 61 visas den subjektiva uppmätningen med fem kryss. Därefter är ögonmodellen
inlagd som är anpassad till förhållandena som råder. I figuren visas även ögonmodellen när
den bygger på MTF mål som inte USAF mål är. Så att skillnaden framgår mellan CTF och
MTF. Modellen med ögats CTF följer den subjektiva mätningen mycket bättre förutom vid
0.98 i modulation eller vid 0.15.

Skillnaden mellan utökad pupillmodell eller vanlig pupillmodell visas i figuren nedan för två
olika luminansnivåer.
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Den utökade pupillmodellen stämmer väldigt bra överens med den subjektiva uppmätningen
för 55cd/m2. Där ligger tre utav fem punkter på kurvan för ögonmodellen med utökad pupill.
Vid 650cd/m^2 är inte någon av kurvorna riktigt bra. För låga modulationer verkar den
vanliga modellen stämma bättre överens med den subjektiva uppmätningen.

Figur 62 Här visas skillnaden på ögonmodellen när den är anpassad för utökad pupill eller inte. För jämförelse
har fem subjektiva avläsningar skett vid två olika luminanser.

Denna subjektiva uppmätning är bara ett medelvärde utav två personer som dessutom är gjord
på USAF mål som har en faktor på 1.12 mellan elementen vilket gör att det bli stora steg
mellan de spatiala frekvenserna som går att lösa upp. Det ska även sägas att det inte är lätt att
läsa av USAF mål och bestämma vilket element som är minsta upplösbara.

I figur 63 nedan visas ögonmodellen för tre olika luminanser med den utökade pupillmodellen
och omgjord till CTF. Den subjektiva uppmätningen är även inritad med fem punkter för varje
luminans.
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Figur 63 Ögonmodellen beräknad på CTF för tre olika luminanser jämförs med subjektiva avläsningar.

Modellen får anses stämma bra överens med den subjektiva uppmätningen som har gjorts av
två personer. För luminans 8cd/m2 avviker den subjektiva avläsningen för en modulation på
0.6 från ögonmodellen med cirka 0,4 lp/mrad. Detta ser kanske mycket ut här men om
försökspersonerna hade löst upp ett element mindre hade den subjektiva avläsningen hamnat
på 1.76 lp/mrad mot nuvarande på 1.95 lp/mrad. Som diskuterats tidigare är det väldigt svårt
att precis sätta gränsen på vilket element som precis är upplösbart. Om flera försöks personer
hade använts är det möjligt att den subjektiva avläsningen närmar sig ögonmodellens kurva.

Just detta är anledningen till att subjektiva avläsningar vill ifrångås och en mer objektiv
modell för ögat ska användas istället.

4.9.2 Verifiering av ögonmodell på en display
Ögonmodellen verifieras även på en display. Skillnaden mot tidigare verifiering är att
displayens MTF kommer att inverka på resultatet. Den totala MTF funktionen måste läggas in
i ögonmodellen MTFtotal = MTFögaMTFdisplay.
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Figur 64 Visar Displayens MTF som avläsningen sker på och ögats MTF från avsnitt 2.3.4.1. För att utvärdera
ögonmodellen när avläsningen görs på en display måste den sammanlagda MTF räknas fram som sedan görs om

till en sammanlagd CTF.

För att göra den subjektiva verifieringen skapas trebarmål på displayen. Det minsta målet som
kan genereras på en display är ett nykvistmål som har storleken 5x5 pixlar. Nästa mål som
kan genereras är dubbla nykvist, dessa mål har en faktor två mellan sig. Vid verifieringen av
verkliga mål på USAF mål som har en faktor 21/6 mellan, så var det redan problem att det blev
stora hopp mellan vilka frekvenser som gick att lösa upp och här blir det värre. Ytterligare ett
problem är att vid normalt betraktningsavstånd är det inga problem att se ett nykvistmål med
full modulation på displayen. Därför måste avläsningen ske på längre avstånd och eftersom
det är en faktor två mellan de olika målen som kan genereras så kommer avläsningsavståndet
till displayen att varieras istället. Genom att veta vilket avståndet i meter ett mål precis är
upplöst och hur stort ett linjepar är i millimeter kan den spatiala gränsfrekvensen räknas fram
för just den målmodulationen. Alltså kommer bara nykvist målen användas och avståndet där
målet precis är upplöst kommer att hittas för respektive målmodulation.

Figur 65. Trebarmål med två olika modulationer för nykvist och dubbla nykvist målet för en display där
pixlarna representeras av rutnätet.

Målen som genereras på displayen ska vara positiva, det vill säga att bakgrunden ska vara
ljusare än målet. Först görs testet med maximal luminans som bakgrund vilket är nivåvärde
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vitt 255 och ett trebarmål med nivåvärdet 0 svart. Därefter ändras målets nivåvärde till 50 och
fortsätter med ett steg på 50 tills nivåvärde 200. Därefter används ett steg på 10 för att få mer
noggrannhet när modulationen blir mindre. De olika nivåvärdena måste räknas om till
luminans för att målmodulationen ska kunna beräknas. Här används mätningen av displayens
gamma funktion som tagits fram tidigare.
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Figur 66 Visar displayens överföring från nivåvärden 0-255 till verklig ut luminans.

I tabellen nedan visas i första kolumnen bakgrundens gråskalevärde som är 255. Enligt figur
37 räknas gråskalevärdet om till luminans som är 210cd/m2. Denna luminans kommer att
användas i ögonmodellen. I andra kolumnen ses målens olika gråskalevärden. För att beräkna
kontrasten mellan bakgrunden och målen tas luminansen fram för de olika målen genom figur
37. Kontrasten för varje mål visas i kolumn tre. Kontrasten används senare för att beräkna
MRC som visas i den fjärde kolumnen.

1
1

Kontrast
KontrastMRC

LL
LL

M

L
L

Kontrast

målbakgrund

målbakgrund

mål

bakgrund

(4.7)

Tabell 4 Kontrast och MRC värden för målen på displayen
Bakgrund Mål Kontrast MRC

255 0 712 0,997
255 50 31 0,938
255 100 6,5 0,733
255 150 2,7 0,466
255 200 1,5 0,210
255 210 1,4 0,164
255 220 1,3 0,124
255 230 1,2 0,088
255 240 1,1 0,045
255 245 1,1 0,027
255 250 1 0,009
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Displayen har en pixelpitch på 0.264mm vilket medför att ett linjepar är 0.528mm, alltså två
pixlar brett. För att beräkna antalet linjepar per millimeter tas inversen av längden på ett
linjepar.

mm
lp

pixel
LP

pitch
display 894.1

2
1

Därefter ska avståndet hittas för varje målmodulation där både det horisontella och vertikala
målet precis är upplöst. För att räkna ut svaret i linjepar per miliradian multipliceras avståndet
i meter med antalet linjepar per millimeter.

När den subjektiva mätningen görs hittas det avstånd där nykvistmålet precis är upplösbart för
varje modulation. Eftersom avståndet kan ändras steglöst borde den subjektiva mätningen bli
riktigt bra. Jämfört med verifieringen på verkliga USAF mål som har en faktor på 1.122
mellan de olika elementen, vilket leder till tydliga steg mellan de spatiala gränsfrekvenserna.
Hur som helst var det inte så enkelt att hitta det avstånd där målet precis var upplöst. Samma
mätning kunde variera plus minus 10cm på en meter under samma mätförhållanden och för
samma person.

Eftersom displayen står i ett mörkt rum där endast displayen ger ifrån sig ljus ska den utökade
pupillmodellen användas. Vanligtvis görs alla mätningar från samma avstånd vilket medför
att ljuset som ögat ställer in sin pupill efter har samma vinkelstorlek. Men här ändras
avståndet för varje avläsning vilket gör att displayens vinkelstorlek ändras för betraktaren.
Därför kan inte alla värden bara sättas in i formeln för ögats modulationströskel och ritas upp
i figuren. Så för varje enskild modulation där ett avstånd hittas räknas även den
spatialagränsfrekvensen fram för ögonmodellen, som sedan plottas ut i figuren.

Figur 38 visar verifieringen av ögonmodellen på en display med en bakgrundsbelysning
200cd/m2. Ögonmodellen är anpassad till CTF mål med hjälp av Coltmans approximation.
När den subjektiva mätningen görs på en diplay inverkar även dennas MTF. Därför har ögats
MTF plockats ur och multiplicerats med displayens MTF. Därefter görs den totala MTF:n om
till en total CTF genom Coltmans approximation. För att visa skillnaden hur ögonmodellen
hade sett ut om inte hänsyn tagits till displayens MTF ritas även denna ut i figuren.
Ögonmodellen utan displayens inverkan är även den omgjord till CTF med hjälp av coltmans
approximation.
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Figur 67 Verifiering av ögonmodellen på en display med bakgrunds luminans 200cd/m2.  Den subjektiva
avläsningen visas med kryss och ögonmodellen visas med heldragen linje med och utan inlagd display MTF. De

subjektiva mätningen är ett medelvärde utav två betraktare.

Modellen som är anpassad för displayen stämmer väldigt bra överens med den subjektiva
mätningen mellan en modulation från 0 till 0.5. Därefter skiljer sig speciellt modulation 0.7
och 0.9 mycket ifrån modellen. Den subjektiva mätningen har en brantare stigning vid högre
modulation än vad ögonmodellen har. Skillnaden ses tydligt att när hänsyn tas till displayens
MTF i ögonmodellen så passar den mycket bättre med de subjektiva mätningarna än den
vanliga modellen. För de två lägsta modulationerna kunde inte försökspersonerna lösa upp
nykvistmålet, så dubbla nykvist målet fick användas istället
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Figur 68 Verifiering av ögonmodellen på en display med en bakgrundsbelysning på 137cd/m2. Den subjektiva
avläsningen är ett medelvärde utav två betraktare.
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Verifiering skedde även med en bakgrundsbelysning på 137cd/m2. Här är bara fyra subjektiva
mätningar med vilket har sin orsak i att de övriga målen blir negativa när bakgrunds
luminansen ändras. Det vill säga att målen är ljusare än bakgrunden. Den subjektiva
verifieringen följer ögonmodellen med inlagd display MTF väldigt bra.

Om båda verifieringarna läggs in i samma graf ses att vid 137cd/m2 löser betraktarna upp
högre spatialfrekvens än vid 200cd/m2. Ögonmodellen däremot flyttar sig inte mycket för den
skillnaden i luminans mellan 137 till 200cd/m2.
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Figur 69 Visar de två verifieringarna vid olika luminanser i samma graf. Här syns att försöks personerna löste
upp mer vid 137cd/m2 än vid 200cd/m2 vid högre modulation.

Felkällor till dessa subjekiva verifieringar är att kontrasten har beräknats på dynamiskkontrast
vilket inte trebarmålen kommer komma upp i. En annan fel källa är luminansvariationen på
displayen. Denna display som används har en uppmätt luminansvariation till 12%.
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5 Slutsats
Vid utvärdering av en display är det viktigt att veta vad den ska användas till och i vilka
ljusmiljöer. Många displayer har fördelar där andra har nackdelar.

Om en display ska användas utomhus eller både inomhus och utomhus så hänger en
transmissiv display med ett tag om ljusstyrkan på displayen höjs. Eftersom displayen ska
användas utomhus är den förmodligen bärbar vilket innebär att den förmodligen drivs av
batterier och om ljustyrkan höjs kommer användningstiden att minska. Ett bättre val är att
använda en transflektiv display som kan modulera det reflekterande ljuset. Denna
displayteknik hänger med i alla ljusmiljöer utan att mer energi behöver tillföras. Här har LCD
tekniken ett stort övertag mot den nya OLED tekniken eftersom det är den enda tekniken som
kan modulera ljus. Det starka omgivningsljuset kan utnyttjas istället för att övervinnas som en
transmissiv eller emissiv display måste göra.

För displayer som ska visa video och rörliga bilder är responstiden viktig. Responstiden som
anges av tillverkarna är beräknad på övergångar mellan svart och vitt, vilket är den snabbaste
responstiden för en LCD. En sådan övergång från svart till vitt är däremot inte vanlig i video-
sammanhang utan här är övergångar mellan olika gråa nyanser vanligast. Därför är det viktigt
att mäta responstiden på övergångar mellan olika grå nyanser för att få ett bra mätvärde som
beskriver hur displayen klarar av att visa video. Hos LCD påverkar även temperaturen
responstiden, vilket är viktig att tänka på om den ska användas i en kall miljö då de flytande
kristallerna blir mindre rörliga.

Om ögat ska kunna utnyttja en display fullt ut är det viktigt att displayen använder sig av en
överföringsfunktion från nivåvärde 0-255 till verklig luminans, som är inversens till ögats
luminanskänslighet. Alltså ska överföringsfunktionen ha ett gamma på 2.5. Displayer som
inte använder sig av rätt gamma kan inte utnyttjas fullt ut av det mänskliga ögat, vilket
innebär att flera nivåvärden kommer vara helt onödiga eftersom ögat inte kan skilja på dem.

Anledningen till att en ögonmodell introduceras är för att försöka få mer objektiva mätningar
på upplösningsmål, eftersom det subjektiva varierar så mycket. Ögonmodellen verifieras med
subjektiva avläsningar vid tre olika ljusnivåer 8 cd/m2, 55 cd/m2 och 650 cd/m2 på USAF
kontrast mål. Avläsningarna sker på mål med fem olika kontraster vid varje ljusnivå.
Ögonmodellen anpassas för kontrastmål genom att lyfta ut MTF funktionen och använda
Coltmans approximation för att göra om den till CTF. Därefter sätts den tillbaka i
ögonmodellen. Modellen stämmer väldigt bra överens med den subjektiva mätningen som
görs. Speciellt vid 55cd/m2k där alla 5 avläsningar ligger bra jämfört med modellen. Modellen
fungerar även bra vid 8cd/m2 och 650cd/m2 med undantag för två kontrastvärden som hamnar
en bit ifrån modellens kurva. Problemet orsakas av att USAF målen har en faktor på 1.122
mellan varje element, vilket gör att det blir stora steg mellan vilka spatiala frekvenser som
finns att tillgå. Detta problem slipper man även med ögonmodellen som inte är begränsad till
vissa spatiala frekvenser.

När HMDTF används för att mäta upp MTFer för olika mätobjektet blir den resulterande
MTF:n en sammanlagd MTF för både mätutrustningen och mätobjektet. Det som eftersträvas
är att få en separat MTF för mätobjektet. I rapporten tas en metod fram för att mäta upp
mätutrustningens inverkan och kompensera för den. Därav blir kvarvarande MTF det
uppmätta objektet. Den här metoden som tas fram i rapporten används idag när mätningar
görs med HMDTF för att få en ren MTF för mätobjeket.
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APPENDIX I Mathcad filer

Mathcad Beräkning av MTF från LSF

Beräkning av MTF utgående från LSF uppmätt i HMD:en.

lsf

Excelfilen för LSF:en från
HMD:en. Kontrollera så att
rätt antal rader i
excelbladet tas med under
fliken Data Range. Antalet
kan variera mellan olika
mätningar.

lsf

0 1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-1.854 0

-1.788 0

-1.722 0

-1.656 0

-1.589 -35.128·10

-1.523 -35.128·10

-1.457 0

-1.391 0

-1.325 0

-1.258 -35.128·10

-1.192 -35.128·10

x lsf 0 Mätpunkterna och deras LSF-värden placeras i separata
vektorer.

LSF lsf 1

n length x( ) 1

2 1 0 1 2
0

0.5

1

LSF

x

Här nedan är sf uttryckt i lp/mm! Men mätningarna är gjorda i HMD:en där
kollimatorn är placerad ca 1m från målet så sf är här ekvivalent i enheten lp/mrad.
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cos transformen

Beräkning av diskreta fouriertransformen
(här uppdelad i  två delar för cos -och sintermerna).

Cos sf( )

0

n

i

LSFi cos 2 sf xi

sin transformen

Sin sf( )

0

n

i

LSFi sin 2 sf xi

MTF sf( )
Cos sf( )2 Sin sf( )2

0

n

i

LSFi

MTF:en beräknas

0 1 2 3 4 5
0

0.5

1

lp/mrad

MTF sf( )

sf
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Framtagning av HMDTFs MTF
lp 1Kompensering för HMDTF

mrad 10 3rad

LSFmätning

Excelfilen för LSF:en från
HMD:en. Kontrollera så att
rätt antal rader i
excelbladet tas med under
fliken Data Range. Antalet
kan variera mellan olika
mätningar.

LSFmätning

0 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-1.126 -3-4.505·10
-1.06 0

-0.993 -34.505·10
-0.927 -34.505·10
-0.861 0
-0.795 0
-0.728 -34.505·10
-0.662 -34.505·10
-0.596 -39.009·10
-0.53 -39.009·10

-0.464 0.014

xMätning LSFmätning
0 Mätpunkterna och deras LSF-värden placeras i separata

vektorer.
LSFMätning LSFmätning

1

nMätning length xMätning 1

Här nedan är sf uttryckt i lp/mm! Men mätningarna är gjorda i HMD:en där
kollimatorn är placerad ca 1m från målet så sf är här ekvivalent i enheten lp/mrad.

cos transformen

CosMätning sf( )

0

nMätning

i

LSFMätning i
cos 2 sf xMätning i

sin transformen

SinMätning sf( )

0

nMätning

i

LSFMätning i
sin 2 sf xMätning i

MTFMätning sf( )
CosMätning sf( )2 SinMätning sf( )2

0

nMätning

i

LSFMätning i

MTF:en beräknas
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Spaltbredd (mm): d 0.1 enheten i mm

MTFspalt sf( ) sinc d sf Korrektion för spalten. Dess MTF är
den normerade fouriertransformen av
stegfunktionen H(x+a)-H(x-a) där a är
halva spaltbredden och H(x) är
heaviside-funktionen.

Beräknar HMDTF MTF

MTFHMDTF sf( )
MTFMätning sf( )

MTFspalt sf( )

Diffraktions begränsad MTF

MTFdifflp_rad d
1

2 acos
d

sin 2 acos
d

0.1
lp

mrad
0.11

lp
mrad

7
lp

mrad

0 1 2 3 4 5 6 7
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1
MTF HMDTF
Diffraktionsbegränsad MTF för 3mm
Uppmätt MTF (MTFhmdtf + MTFspalt)

HMD-eye, 3mm pupil, korrigerad för spalt

Spatial Frekvens [lp/mrad]

M
TF
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Sparar ner MTFHMDTF i en matris som innehåller position [lp/mrad] med
motsvarande MTF värde

Enter starting number of range: start 0

Enter ending number of range: end 9.5

Enter spacing between points: incr 0.01

N ceil
end start

incr
N 950 i 0 N

MTFyi MTFHMDTF start i incr( )

MTFxi start i incr( )

MTF 0 MTFx

MTF 1 MTFy

x MTF 0 y MTF 1

0 2 4 6 8 10
0

0.5

1

y

MTF HMDTF sf( )

x sf

Skapar en fil där matrisen sparas.

WRITEPRN "adress där filen ska sparas"( ) MTF


