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Defecte pixels 

1. Inleiding 

Dit infoformulier bevat informatie over defecte pixels en hoe ze te herkennen, alsook over de 
kwaliteitsstandaards van een beeldscherm. 

Een TFT-LCD monitor bestaat uit verscheidene lagen (zie afbeelding hieronder): 

 

1 glasplaat 

2 horizontale polarisatiefilter 

3 verticale polarisatiefilter 

4 RGB kleurfilter 

5 horizontale commandolijn 

6 verticale commandolijn 

7 polymeerlaag 

8 afstandskogels 

9 dunnefilmtransistor (Thin Film Transistor, TFT) 

10 voorste elektrode 

11 achterste elektrode 

  

Een defecte pixel kan het gevolg zijn van een onzuiverheid tussen twee lagen tijdens de productie of het 
gebruik, een kortsluiting tussen de commandolijnen, een defecte commandolijn, krassen op de 
polarisatiefilter of glasplaat te wijten aan mishandeling… 

Een beeldscherm bevat ruim een miljoen pixels (voor de MONSCA6: 1280 x 1040 = 1.331.200). Een 
beeldscherm zonder defecte pixels is dus technisch zo goed als onmogelijk te vervaardigen. Daarom werden 
er standaards opgesteld die het aantal, de grootte, de plaats en andere eigenschappen van de defecte pixels 
definiëren en bepalen welke defecten toegelaten zijn. Sommige bedrijfstakken zoals de luchtvaart stellen 
hogere eisen en gebruiken beeldschermen die onderhevig zijn aan strengere standaards. 

2. Enkele definities 

Heldere pixel 

Pixel waarvan alle subpixels constant licht geven en dus altijd wit is. Een heldere pixel is 
zichtbaar op een zwart vlak doorheen een dichtheidsfilter (5%). Houd de filter evenwijdig met 
het beeldscherm en op een afstand van 2,5 à 3 cm. 

Zwarte matrix 
Witte pixels op een uitgeschakeld beeldscherm. 

Heldere/donkere vlek 
Heldere of donkere pixels, meestal het gevolg van een onzuiverheid. Deze vlekken veranderen 
niet van grootte of intensiteit na het bijstellen van het contrast. 

Heldere/donkere lijn 

Heldere of donkere lijn, meestal het gevolg van een onzuiverheid. 
Donkere of dode pixel 

Pixel die helemaal geen licht geeft en dus altijd zwart is. 
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Defecte lijn 

Een volledige lijn heldere of donkere pixels, horizontaal, verticaal of diagonaal. 
Mura-effect 

Heldere vlekken op een donkere achtergrond. 
Pixel 

Kleinste element van een beeld of beeldscherm. De pixel van een TFT-scherm bestaat uit 3 
afzonderlijke gekleurde rode, groene of blauwe elementen: subpixels. Door de lichtsterkte van 
één of meer subpixels te wijzigen, verkrijgt men het volledige kleurengamma. 

Gedeukte polarisatiefilter 

Witte vlekken op een donkere achtergrond. De grootte verandert niet tijdens na het bijstellen 
van de instellingen van het beeldscherm. 

Gekraste polarisatiefilter 

Lijnen die zichtbaar worden op een donkere achtergrond. Deze lijnen blijven altijd even lang. 
Subpixel 

Een enkel element van een pixel. 

3. Defecten 

Een defect kan een ronde of uitgerekte vorm hebben. 
Een rond defect heeft een gemiddelde diameter, nl. de som van de maximale hoogte en breedte 
gedeeld door 2. 
De grootte van een uitgerekt defect wordt berekend aan de hand van de lengte en de hoogte. 

 

Afstand D tussen twee defecte pixels wordt berekend zolas hieronder afgebeeld: 

 

Aangrenzende pixels worden als volgt bepaald (voorbeelden): 
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4. Procedure 

Inspectievoorwaarden 

• Kijkafstand van 35 à 40 cm (verklein deze afstand voor 
naast elkaar liggende pixels en het bepalen van de 
afstand tussen defect pixels) 

• Normale kijkhoek tegenover het lcd-scherm (max. 
afwijking van 10°) 

• Omgevingstemperatuur van 25°C ± 5°C 
• Omgevingsvochtigheid van 60% RH ± 5% RH 
• Lichtsterkte tussen 300 en 500 lux 
• Typisch ingangssignaal 

 

 
A positie van het oog 

 B lcd-scherm 

 

Inspectiecriteria 

Raadpleeg de definities onder §2. 

N = aantal defecte pixels. 

type defect limiet 

visueel 

defect 

kras 
0,03 mm ≤ W ≤ 0,1 mm 

L ≤ 10 mm 
N ≤ 4 

defect 

rond 0,3 mm ≤ Ø ≤ 1,0 mm N ≤ 5 

lineair 
W ≤ 1,0 mm 
L ≤ 3,0 mm 

N ≤ 5 

polarisatiefilter 0,3 mm ≤ Ø ≤ 1,0 mm N ≤ 5 

totaal toegestaan N ≤ 10 

elektrisch 

defect 

enkele pixel 

heldere pixel* N ≤ 6 

donkere pixel N ≤ 6 

totaal toegestaan N ≤ 9 

naaste elkaar 
liggende pixels 

2** ≤ 3 paar 

 3** ≤ 2 reeksen 

 4** ≤ 1 reeks 

afstand tussen 2 heldere pixels ≥ 10 mm 

defecte lijn N = 0 (niet toegestaan!) 

*: zichtbaar doorheen een dichtheidsfilter (5%) 

**: twee naast elkaar liggende pixels moet u als twee afzonderlijke beschouwen 

Opmerking: Andere defecten zoals het Mura-effect zijn onderhevig aan interpretatie en moeten 
afzonderlijk geëvalueerd worden. 

 

 


