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De gebruikersevaluatie van Denk heeft plaatsgevonden in de periode februari tot juli 
1998. Als algemeen doel voor de evaluatie is gepoogd om te achterhalen in hoeverre 
het systeem een gebruiker in staat stelt om kennis op te doen over de 
electronenmicroscoop dan wel om een anderssoortige instructie te vervangen of te 
bekorten. Bij de aanvang van de evaluatie was echter al duidelijk dat het in de huidige 
vorm van het systeem niet haalbaar is om gebruikers achter het systeem te zetten en 
hen vrij te laten in de interactie. De evaluatie is er daarom meer op gericht geweest om 
de potentie van een systeem als DenK te toetsen. 

Het domein waarbinnen DenK ontwikkeld is, is dat van de electronenmicroscoop 
(Beun, 1994, 1995). De keuze hiervoor is mede ingegeven door het feit dat de 
electronenmicroscoop een realistische applicatie is waarvan bekend is dat 
(beginnende) gebruikers een aanzienlijke tijdsinvestering moeten doen alvorens zij in 
staat zijn om de microscoop te bedienen. Een van de aspecten die hierbij een rol lijkt 
te spelen, is het feit dat de electronenmicroscoop de gebruiker slechts in beperkte mate 
in staat stelt om een adequate mentale representatie van het systeem op te bouwen. 
Een van de uitgangspunten bij de ontwikkeling van het DenK-systeem was de 
gedachte dat de combinatie van natuurlijke taal en een simulatie van de 
electronenmicroscoop de gebruiker zou kunnen ondersteunen bij het opbouwen van 
een adequate mentale representatie. De evaluatie heeft zich derhalve gericht op de 
vraag ofhet gebruik van het DenK-systeem een meer traditionele instructie zou 
kunnen vervangen dan wel bekorten. 

In eerste instantie is het plan opgevat om 2 groepen gebruikers een aantal taken uit te 
laten voeren met de simulatie van de electronenmicroscoop. Hierbij zou een groep 
gebruikers een aantal taken volgens een 'kookboek-instructie' uitvoeren. Hen zou 
verteld worden welke handelingen uit te voeren om bepaalde taken te volbrengen. Zij 
zouden hierbij geen talige ondersteuning van het DenK-systeem krijgen. Een tweede 
groep gebruikers zou dezelfde taken minder gestructureerd aangeboden krijgen, maar 
vragen aan het systeem kunnen stellen, en daarmee talige ondersteuning krijgen. Door 
meerdere taken te gebruiken zou er bovendien de gelegenheid zijn om de gebruikers 
de talige ondersteuning voor een gedeelte van de interactie aan te bieden. Dit zou de 
mogelijkheid bieden om de waardering van gebruikers voor de talige interactie 
gestructureerd te meten. Daar proefpersonen immers zowel taken met als zonder talige 
ondersteuning zouden uitvoeren zou het verschil in waardering tussen deze taken 
'binnen proefpersonen' gemeten kunnen worden. Hoewel een dergelijke opzet 
experimenteel de voorkeur verdient bleek zij om een aantal redenen niet haalbaar: 
Ten eerste bl eek de soort vragen die gebruikers aan het systeem kunnen stellen te 
beperkt om proefpersonen op basis van de informatie die zij hiermee konden 
verwerven taken uit te laten voeren. Zo bleek het systeem slechts in zeer beperkte 
mate in staat om 'hoe-' en 'waarom-vragen' te beantwoorden. Ten tweede bleek de 
precieze formulering van vragen waarop het systeem in principe een antwoord kan 
geven zeer kritisch. Aangezien de formulering die het systeem vereist in veel 
gevallen niet degene is die een (beginnende) gebruiker zal kiezen, bleek het nodig om 
aan de gebruikers die talige ondersteuning ontvingen de precieze formulering aan te 
bieden; ten einde een zinvolle respons aan het systeem te ontlokken, dient aan de 
gebruiker precies verteld te worden welke vraag ingetypt dient te worden. 



Gebruikersstudie: 

Gegeven de beperkingen van de huidige versie van het DenK.-systeem is er voor de 
gebruikersstudie voor gekozen om de kennis die gebruikers van het DenK-systeem 
opdoen omtrent de electronenmicroscoop te vergelijken met de kennis die gebruikers 
met een meer traditionele instructievorm opdoen. Hiertoe is een instructie (zie 
Appendix A) geschreven waarin een aantal aspecten van de werking van de 
microscoop omschreven wordt. De instructie beoogde aan proefpersonen de volgende 
informatie aan te bieden. 
• De microscoop bevat een condensor-, backfield- en projectorsysteem. De functie 

van het condensorsysteem is het belichten van het specimen en bepalen van de 
mate van vergroting. Het backfieldsysteem vormt een beeld van het specimen. Het 
projectorsysteem selecteert het af te beelden vlak en projecteert <lit op het scherm. 

• Er kunnen imaging en diffraction beelden bekeken worden. Beide soorten beeld 
kunnen in hoge en lage vergroting bekeken worden. Er zijn derhalve 4 modes; LM 
(Low Magnification), HM (High Magnification), LAD (Low Angle Diffraction) en 
NAD (Normal Angle Diffraction). 

• Het beeld van het specimen kan in een van de volgende drie vlakken gevormd 
worden: het vlak van het specimen, het SA (Selected Area) vlak, en het OA 
(Objective Aperture) vlak. Afhankelijk van de mode worden beelden in andere 
vlakken gevormd. Het projectorsysteem kiest welk vlak op het scherm afgebeeld 
wordt. 

• Bovendien is specifiek vermeld <lat High Magnification mode en Normal Angle 
Diffraction mode alleen verschillen met betrekking tot het vlak dat wordt 
afgebeeld. 

In de instructie is tevens een plaatje van de microscoop opgenomen waarin de positie 
van de verschillende elementen en systemen wordt aangegeven. 

In totaal hebben 16 proefpersonen deelgenomen aan de studie. De helft van de 
proefpersonen ontving de geschreven instructie. De andere helft van de proefpersonen 
werkte met het DenK-systeem. Proefpersonen die de geschreven instructie ontvingen 
lazen deze in een rustig gedeelte van de kantine van de TUE waar zij geworven waren. 
Proefpersonen die werkten met het DenK-systeem werden getest op het IPO. 
Nadat de proefpersonen de instructie gelezen hadden is met behulp van een vragenlijst 
(zie Appendix C) getest hoeveel van de relevante kennis zij zich eigen hadden 
gemaakt. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen kennis over de terminologie, 
topologie en werking van de microscoop. De prestatie van de proefpersonen die een 
geschreven instructie kregen is vergeleken met de prestatie van proefpersonen die een 
aantal taken binnen de simulatie van de electronenmicroscoop moesten uitvoeren. De 
taken die de proefpersonen kregen waren zo geconstrueerd <lat de proefpersonen de 
kennis die in de instructie werd aangeboden konden afleiden. De taken die de 
proefpersonen dienden uit te voeren zijn opgenomen als Appendix B. Er is voor 
gekozen om de gebruikers bij het uitvoeren van de taken precies te vertellen welke 
uitingen zij konden intypen. De kans <lat gebruikers anders zinnen in zouden typen die 
het systeem niet aankan zou te groot zijn. 
Om er voor te zorgen dat een gebruiker door het uitvoeren van de taken dezelfde 
kennis kon opdoen als een proefpersoon die de instructie heeft gelezen bleek het 
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nodig om de antwoorden op een aantal vragen die het systeem niet aankon toe te 
voegen. Hiertoe is een file aangemaakt waarin een aantal vraag-antwoordparen is 
opgenomen. Iedere uiting van de gebruiker werd vergeleken met uitingen in deze file. 
Als de uiting van de gebruiker overeen kwam met een uiting in de file, werd het 
bijbehorende antwoord gegeven. Als de uiting van de gebruiker niet in deze file 
voorkwam werd deze op normale wijze door het systeem verwerkt. De volgende 
vraag-antwoordparen zijn op deze wijze toegevoegd. 

What does the backfield system do? 
=> The backfield system forms an image of the specimen 

What does the projector system do? 
=> The projector system creates an image of the specimen on the screen 

What does the condensor system do? 
=> The condensor system illuminates the specimen and determines the magnification. 

Which elements does the projector system contain? 
=> The projector system is not visible in the simulation. It is located under the 
selected area aperture. 

What is a mode? 
=> There are four modes: 
Low angle diffraction 
Normal angle diffraction 
Low magnification 
High magnification 

Resultaten 

In de gebruikersstudie zijn de volgende metingen verrricht: 
- opgedane kennis, gemeten als de score op een vragenlijst (appendix C). Deze score 
is opgedeeld in kennis omtrent terminologie, topologie, en werking van de 
micro scoop. 
- tijd benodigd om deze kennis te intemaliseren. 

Proporties correcte antwoorden (en standaarddeviaties) 
als functie van instructietype en vraagsoort. 

Terminologie Topologie Werking 
DenK .54 (.23) .48 (.29) .44 (.22) 
Instructie .55 (.19) .61 (.25) .32 (.20) 

Tijd (min.) als functie van instructietype 
DenK 36.67 (13.75) 
Instructie 7.86 (1.73) 
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Totaal 
.49 (.21) 
.48 (.13) 



De score op de vragenlijst is geanalyseerd met behulp van een multivariate variantie 
analyse met instructie type als tussensubjecten factor, en vraagtype als 
binnensubjecten factor. De multivariate analyse wees uit dater geen verschil bestaat 
tussen de groep die DenK gebruikte en de groep die de geschreven instructie ontving 
(F(3,l2) = 1.01, p <.5). Ook in de afzonderlijke analyses van de verschillende 
vraagtypen blijken er geen verschillen tussen de twee groepen. De geobserveerde 
waarden geven geen aanleiding om aan te nemen dat de geobserveerde verschillen in 
een grotere steekproef wel significant zouden zijn. 

Ten aanzien van de tijd blijkt het verschil tussen de groepen wel significant. De 
proefpersonen die DenK gebruikten deden hierover langer dan zij die de geschreven 
instructie lazen. Dit resultaat is niet verwonderlijk gegeven het feit dat de gebruikers 
van het DenK-systeem hun vragen dienden in te typen en op een respons van het 
systeem dienden te wachten. Gegeven de responstijd van het systeem en het aantal in 
te typen commando's heeft dit een aanzienlijk deel van de totale tijd in beslag 
genomen. Een ruwe meting van deze tijden levert op dat een gebruiker 10 a 15 
minuten aan deze aspecten heeft kunnen besteden. 

Conclusie gebruikersstudie 

Gegeven de resultaten kan men stellen dat het DenK-systeem in de huidige vorm aan 
gebruikers zodanige informatie kan verschaffen dat in de score op de totale vragenlijst 
geen verschil te merken is tussen DenK-gebruikers en proefpersonen die een 
geschreven instructie ontvingen. Wel is het zo dat de DenK-gebruikers aanmerkelijk 
meer tijd nodig hadden om deze kennis op te bouwen, hen verteld werd welke zinnen 
ingetypt dienden te worden, en een aantal mogelijke vraag-antwoordparen diende te 
worden toegevoegd. 
Ten aanzien van de proporties correcte antwoorden kan men stellen dat deze over het 
algemeen niet bijzonder hoog zijn. Met name de proporties correcte antwoorden 
omtrent de werking van de microscoop zijn aan de lage kant. De vraag naar de reden 
waarom het projectiesysteem op een bepaald vlak gericht dient te worden (antwoord: 
om het beeldtype te bepalen) werd door geen van de gebruikers goed beantwoord, 
hoewel de instructie was geschreven met het doel om deze informatie aan te bieden. 
Hoewel men zou kunnen stellen dat de instructie niet goed genoeg is geweest om deze 
informatie aan te bieden, dient men zich te realiseren dat de complexiteit van de 
electronenmicroscoop dermate hoog is dat de hoeveelheid informatie die de instructie 
diende te bevatten noodzakelijkerwijs hoog was. Dit kan men tevens zien als een 
aanwijzing dat de ontwikkeling van een instructiesysteem voor bepaalde applicaties 
wenselijk is. 

Algemene Conclusies 
Wil het DenK-systeem bruikbaar zijn als leersysteem voor beginnende gebruikers, 
dan zal aan de volgende punten aandacht besteed moeten worden: 
• In de huidige vorm van het systeem is er slechts beperkte informatie beschikbaar 

over de functie van elementen en systemen. Waar deze informatie aan het systeem 
bekend is, is het niet altijd mogelijk deze aan de gebruiker aan te bieden. Als 
voorbeeld kan men denken aan de functie van de 'gun'. Indien men aan het 
systeem vraagt wat de functie van de gun is, kan het systeem hierop geen voor de 
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gebruiker bevredigend antwoord geven. Indien men echter vraagt 'The gun emits a 
bundle?', antwoordt het systeem met 'yes'. In <lit geval is de informatie binnen het 
systeem wel bekend, maar kan deze informatie niet aan de gebruiker aangeboden 
worden. Alleen als de gebruiker het antwoord op de vraag reeds kent, kan het 
systeem de informatie aan de gebruiker aanbieden. In een eerste benadering valt 
deze beperking te verminderen door een lijst van elementen en systemen op te 
nemen waarbij de functie van alle elementen en systemen specifiek uitgelegd 
wordt. Enkele gebruikers van het DenK-systeem gaven ook aan het gemis aan 
basis-informatie als een grote beperking te ervaren. 

• Het systeem kan slechts in zeer beperkte mate 'waarom-vragen' aan. De waarom
vragen die het systeem wel aan kan betreffen meestal de topologie van het systeem. 
Zo kan het systeem wel vertellen waarom de bundel het condensor-systeem 
binnenkomt (antwoord: because it is located under the gun'), maar kan het geen 
antwoord geven op de vraag wruirom er bijvoorbeeld een diffractiepatroon op het 
scherm aanwezig is. Zeker voor een beginnende, maar ook voor een gevorderde 
gebruiker lijken juist deze vragen zeer relevant. Om deze beperking te ondervangen 
lijkt het nodig om de functionele relaties tussen de verschillende systemen en 
elementen te representeren in de kennis van de assistent. 

• Het systeem kan geen 'hoe-vragen' aan. Hoewel het systeem in principe in staat is 
om vragen te beantwoorden over een andere toestand dan die waarin de 
microscoop zich op dat moment bevind, kan het systeem de gebruiker niet vertellen 
hoe een bepaalde toestand van de microscoop bereikt kan worden. Om hoe vragen 
te kunnen beantwoorden zal het systeem moeten kunnen redeneren over andere dan 
de huidige toestand. Hiervoor zal een planner in het systeem moeten worden 
ingebouwd. 

• In het algemeen kan het systeem (buiten topologische vragen) voomamelijk vragen 
aan die een gebruiker alleen kan stellen indien deze het antwoord reeds kent. 

• De input en output maken gebruik van een antler lexicon. Gevolg hiervan is <lat het 
systeem een antwoord kan geven waarin woorden gebruikt worden die de input 
module niet kent. 

• Het is niet mogelijk om vragen te stellen over de waarde van bepaalde variabelen. 
Zo kan de gebruiker niet aan het systeem vragen wat de mate van vergroting is 
waarop de microscoop ingesteld is. 

• De kenniselementen die het systeem bevat zullen meer in termen van 
gebruikersdoelen gerepresenteerd moeten worden. Een voorwaarde hiervoor is <lat 
het duidelijk is wat de gebruikersdoelen zijn. Het verdient aanbeveling om middels 
Wizard of Oz studies te achterhalen wat de typische doelen van de beoogde 
gebruikers zijn. 

Als algemene conclusie kan gesteld worden dat de ontwikkeling van het systeem 
wellicht te veel geleid is door de technische aspecten van de microscoop. Daarbij is 
onvoldoende aandacht besteed aan de wensen en doelen van met name de beginnende 
gebruiker. Voor meer geoefende gebruikers is het systeem wellicht bruikbaarder. Met 
name het feit <lat het systeem feedback kan geven over aspecten van de microscoop 
die niet direct zichtbaar zijn lijkt zeer waardevol. Helaas geldt hierbij ook dat, voor de 
meeste vragen, de gebruiker zo geoefend moet zijn dat hij zijn vragen zodanig weet te 
formuleren <lat deze met 'ja' of 'nee' beantwoord kunnen worden. Hierbij dient men 
zich echter te realiseren <lat er geen reden is om aan te nemen <lat het hier 
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fundamentele tekortkomingen van het systeem betreft. Mede door de complexiteit van 
het domein is aan een aantal aspecten van de interactie minder aandacht besteed dan 
gewenst. Wellicht is het zinvol om voor eventueel nog te bouwen systemen een 
domein te kiezen <lat eenvoudiger (te modelleren) is dan dat van de 
electronenmicroscoop. Bij een keuze voor een eenvoudiger domein zou een groter 
deel van de inspanning gericht kunnen worden op modellering van de kennis en 
doelen die relevant zijn voor de gebruiker. De potentie van een dergelijk systeem zal 
mogelijk meer in het oog springen dan bij de huidige keuze. 

Aanbevelingen 
Voeg informatie over functies van systemen en elementen toe. De beginnende 
gebruikers ontbeert deze basiskennis die benodigd is om de werking van de applicatie 
te begrijpen. 

V oeg informatie over functionele relaties tussen systemen en elementen toe. Indien 
het systeem kan redeneren over de relaties tussen systemen en elementen zal het de 
gebruiker kunnen vertellen waarom bepaalde handelingen nodig danwel onmogelijk 
ZIJn. 

Voeg een planner toe, zodat hoe-vragen beantwoord kunnen worden. De planner zal 
moeten kunnen redeneren over toestanden anders dan degene waarin het systeem zich 
bevindt. 

DenK-Demo 

De instructie die gebruikt is voor de gebruikersstudie geeft een goed overzicht van de 
soorten uitingen die het systeem momenteel aan kan, en geeft bovendien aan wat voor 
soort informatie het systeem momenteel aan de gebruiker kan geven. De instructie kan 
daarom goed gebruikt worden als basis voor een demonstratie van het DenK.-systeem. 
Een voorbeeld van een mogelijke demonstratie met bijbehorende zinnen is 
opgenomen als appendix D. 

Referenties 

Beun, R.J. (1994): Introduction to the Electron Microscope. Internal Report no. 1025, 
Institute for Perception Research. 

Beun, R.J. (1995): De electronenmicroscoopen de gevolgen voor de DenK
deelprojecten. Internal Report no. 1041, Institute for Perception Research. 
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Appendix A; Instructie voor niet-DenK gebruikers 

Het volgende stuk is een instructie over de werking van een electronenmicroscoop. Je 
wordt verzocht <lit stuk aandachtig door te lezen. Hiema zal je een aantal 
(gedetailleerde) vragen over de electronenmicroscoop gesteld worden. 

Een lichtmicroscoop 

Bij een gewone microscoop wordt het preparaat (specimen) door een lichtbundel 
beschenen. Als gevolg hiervan wordt een beeld op ware grootte van het specimen 
gevormd in een bepaald vlak (het intermediate image). De vergroting van het beeld 
wordt nu bereikt door dit beeld door een lens te bekijken. Scherpstelling van het beeld 
wordt bereikt door de (verticale) positie van het specimen zodanig te varieren, dat het 
beeld van het specimen in het brandpuntsvlak van de lens valt. Bij een gewone 
microscoop kan de mate van vergroting gevarieerd worden door met behulp van 
lenzen van verschillende vergroting naar het intermediate image te kijken. 
Een gewone microscoop valt dus te scheiden in twee verschillende systemen: 
- Het belichtingssysteem: door middel van een lichtbron wordt een beeld van het 
specimen gevormd. 
- Het projectorsysteem: het door het belichtingssysteem gevormde beeld wordt door 
een lens (vergrootglas) bekeken. 

De electronenmicroscoop: 
Het verschil tussen een gewone microscoop en een electronenmicroscoop is dat bij 
een electronenmicroscoop het specimen niet belicht wordt door een lichtbundel, maar 
door een bundel electronen. Doordat een eletronenbundel gebruikt wordt kunnen veel 
hogere vergrotingen bereikt worden. Electromagnetische velden hebben op een 
electronenbundel hetzelfde effect als een lens heeft op een lichtbundel. Net als bij de 
gewone microscoop is er in een electronenmicroscoop sprak:e van verschillende 
systemen (stelsels van lensen). De electronenmicroscoop bevat een condensorsysteem, 
een backfieldsysteem, en een projectorsysteem. 
Het condensorsysteem is vergelijkbaar met het belichtingssysteem in een 
lichtmicroscoop. Het condensorsysteem belicht het specimen, en bepaalt tevens de 
mate van vergroting. 
Het backfieldsysteem bevindt zich onder het condensorsysteem en heeft als functie 
om een beeld van het specimen te vormen. Afhankelijk van de instellingen kan <lit 
beeld zich echter in meerdere vlakken bevinden. Het projectorsysteem, dat het beeld 
op het scherm brengt client dus op een van deze vlakken gericht te worden. 
De electronenmicroscoop bevat dus de volgende systemen met de volgende functies: 
condensorsysteem: belichten specimen, bepalen van de mate van vergroting. 
backfield systeem: vormen van een beeld van het specimen 
projector systeem: selecteren van het afte beelden vlak, op het scherm afbeelden van 
het in <lit vlak: gevormde beeld. 

Met de electronenmicroscoop kunnen 2 soorten beelden bekeken worden, te weten 
imaging- en diffractiebeelden. Beide soorten beeld kunnen zowel in hoge als lage 
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vergroting bekeken worden. Hierdoor kan de microscoop zich in een van 4 modes 
bevinden: 
1. Low Magnification (LM); een imaging beeld bij lage vergroting. 
2. High Magnification (HM); een imaging beeld bij hoge vergroting. 
3. Low Angle Diffraction (LAD); een diffractie beeld bij lage vergroting. 
4. Normal Angle Diffraction (NAD); een diffractie beeld bij hoge vergroting. 

Afhankelijk van de mode waarin de microscoop zich bevindt vormt het backfield 
systeem een beeld van het specimen in een van drie mogelijke vlakken: 
1. het vlak van het specimen, 
2. het SA (selected area) vlak, 
3. het OA (objective aperture) vlak. 

Om het gewenste beeld op het scherm te krijgen dient het projector systeem dus op 1 
van deze vlakken gericht te worden. V oor de verschillende modes dient het 
projectorsysteem op de volgende vlakken gericht te worden. 
Low Magnification: vlak van het specimen. 
High Magnification: Selected Area (SA) vlak. 
Low Angle Diffraction: Selected Area (SA) vlak. 
Normal Angle Diffraction: Objective Aperture (OA). 

Het backfield systeem kan beelden in meerdere vlakken tegelijk vormen. De mode 
waarin het systeem zich bevindt wordt daarom ook bepaald door het vlak waar het 
projectiesysteem op is gericht. Zo is <lit het enige verschil tussen High Magnification 
en Normal Angle Diffraction. In beide modes wordt eenzelfde imagingbeeld in het SA 
vlak en een diffractiebeeld in het OA vlak gevormd. De 2 modes verschillen slechts in 
het feit dat het projector systeem in HM mode gericht is op het SA vlak, en in NAD 
mode op het OA vlak. 
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Appendix B; instructie voor DenK-gebruikers 

De bedoeling van <lit experiment is <lat je iets leert over de werking van een 
electronen-microscoop. De electronen-microscoop is gesimuleerd op de computer. In 
de simulatie is tevens een assistent ingebouwd. Deze assistent kan je helpen door 
vragen over de microscoop te beantwoorden. Deze vragen kun je stellen door ze in het 
Engels in te typen. Omdat het systeem nog in ontwikkeling is kan het nog maar 
beperkte taaluitingen aan. De zinnen die je moet intypen zijn daarom vantevoren 
gegeven. 

Het is de bedoeling <lat je probeert om zoveel mogelijk over (de werking van) de 
microscoop te leren. Aan het eind van het experiment moetje een aantal 
gedetailleerde vragen over de microscoop beantwoorden. Als eerste krijg je nu wat 
achtergrond informatie over de microscoop: 

Een electronen microscoop werkt in principe hetzelfde als een licht microscoop. 
anders dan bij een gewone rnicroscoop wordt het preparaat (specimen) echter 
beschenen door een electronen bundel. Dit heeft tot gevolg dat veel hogere 
vergrotingen mogelijk zijn. Daamaast bevat een electronenmicroscoop veel meer 
lenzen dan een gewone microscoop. Afhankelijk van de instellingen van deze lenzen 
(die samen weer systemen vormen) bevindt de microscoop zich in een andere mode. 
In de verschillende modes worden andere beelden van het specimen gevormd die 
andere informatie over het specimen geven. 
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Het experiment: 

1. Hieronder zie je een plaatje van de gesimuleerde microscoop. In het plaatje zijn 
verschillende elementen van de microscoop aangegeven. Probeer te achterhalen wat 
de naam is van de elementen waar een sterretje bij staat. Dit kun je doen door in het 
systeem met de muis op een element te klikken en vervolgens in het tekst window 
"What is this?" in te typen. Doe dit voor alle elementen met een sterretje, en schrijf 
hun naam in het plaatje. 

* 

·----· 

* 

* 

* 

2. De verschillende elementen vormen 3 verschillende systemen. 
Achterhaal welke systemen er zijn (Type 'what is a system') 
Achterhaal welke elementen de systemen bevatten (Type "which elements does the 

. ") ... ..... system contam . 
Geef in de figuur de systemen bij benadering aan. 

3. Achterhaal wat de functie van de systemen is. (Type " what does the .... system 
do?"). 

4. Achterhaal welke modes er zijn. (Type "what is a mode?") 

5. Achterhaal in welke mode het systeem zich nu bevindt. (Type 'the microscope is in 
which mode?' 
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6. Schakel nu de drie andere modes in. 
Let hierbij ook op veranderingen op het scherm, en veranderingen in de stralenloop. 
a. schakel naar hoge vergroting 
b. schakel naar imaging 
c. schakel naar lage vergroting 

Voor alle modes is het projectie-systeem op een ander vlak gericht. Achterhaal voor 
elke mode waar het projectie-systeem op is gericht. (Type: "which plane does the 
projector system project on the screen") 
Je kunt nu ook controleren of er in het vlak dat afgebeeld wordt eenzelfde soort beeld 
is als er op het scherm wordt afgebeeld. (Type: "a diffraction pattern at the sa plane") 
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Appendix C; Vragenlijst Electronenmicroscoop 

Terminologie 
I. Welke modes zijn er in de EM? 

2. Noem de systemen in de EM? 

Functie: 
3. Welk systeem beeldt het specimen af op het scherm? 

4. Wat is de functie van het condensorsysteem? 

5. Wat is de functie van het backfield systeem? 

6. Wat is de functie van het projectorsysteem? 
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Geef in onderstaand plaatje de volgende elementen aan: 
1. het specimen 
2. de objective aperture 
3. de selected area aperture 
Geef bij de benadering de positie van het condensor systeem, backfield systeem en 
projector systeem aan. 
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Werking? 
7. In welke vlakken kan een beeld van het specimen gevormd worden? 

8. Welke soorten beeld kanje bekijken 

9. Op welk vlak is het projectie-systeem gericht bij: 
LM 
LAD 
HM 
NAD 

10. Waarom dient het projectie-systeem op een bepaald vlak gericht te worden. 
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AppendixD 

Denk-demo: 

De volgende demo lijkt een goede indicatie van de potentie van DenK te geven. De 
demo poogt aan te geven dat het systeem in staat is om de gebruiker informatie te 
verschaffen over aspecten van de applicatie die niet zondermeer zichtbaar zijn. 
Hiertoe laat de demo zien <lat er bij een hoge vergroting zowel in het OA-vlak als in 
het SA-vlak een beeld wordt gevormd. Afhankelijk van de keuze voor imaging of 
diffractie wordt een van deze beelden op het scherm geprojecteerd. 

1. Start het systeem, laat de verschillende windows zien, en geef aan wat hun functie 
is. 
2. Laat zien dat het systeem vragen over topologie kan beantwoorden. (what is this, 
show me the gun, what element is under the gun) . 
3. Kies een vergroting waarbij het verschil tussen een diffractie- en transmissiebeeld 
te zien is (bijv. 13000). 
4. Kies diffractie mode. Vraag of er een diffractiebeeld op het scherm te zien is. (A 
diffraction pattern on the screen). 
5. Vraag waar <lit vandaan komt (which plane does the projector system project on the 
screen. Antw: OA-plane) 
6. Vraag of er in het OA-vlak een diffractie beeld is. (A diffraction pattern at the OA
plane) 
7. Schakel naar imaging mode. Laat zien <lat het beeld op het scherm weliswaar 
verandert, maar dat de stralenloop niet verandert. 
8. Achterhaal <lat het transmissiebeeld atkomstig is uit het SA-vlak. 
9. Laat nu zien dater in het OA-vlak nog steeds een diffractiebeeld is. 
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