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Summary 

The influence of the colour of a test object on the size of the 

consplcuity area, the retinal area in which this object can be 

discovered in its background, has been investigated. 

In our experiments, the test object was a disk (colour determined 

by a Munsell chip) placed among similar white disks, randomly 

located on a black surface. 

The experimental results can be described by contrastfunctions 

viz. luminance contrast and chromatic contrast, which depend on 

the Munsell value, chroma and hue of the test object with respect 

to its background. 

The influence of chromatic contrast appeared to be at minimum 

when luminance contrast was at maximum. The interaction of these 

two contrastfunctions in our results can be described reasonably 

well both by logical and by vector summation. 

Blue turned out to be the most conspicuous hue in our experiments, 

followed by red and green. The intermediate hues were less 

effective. 
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1. Inleiding 

1.1. !!~~!!!-~E!!!!!~~~!!~ 

ati-1 muli 

Informatiereduktie is essentieel bij de menselijke waar

neming. Een eerste reduktie vindt reeds bij de opnemers 

plaats. Zo spelen bijvoorbeeld de gevoeligheid en de po

si tie van de ogen een beperkende rol bij het zien. 

Van wat er in een gegeven situatie gezien kan worden, 

wordt doorgaans echter slechts een klein gedeelte werke

lijk waargenomen. Sommige objekten trekken daarbij alge

meen de aandacht en worden opgemerkt; het meeste wordt 

echter over het hoofd gezien tenzij de aandacht erop ge
vestigd wordt. 

Kennelijk wordt door onze aandacht een verdere reduktie 

te weeg gebracht. De invloeden, die dit selektieproces van 

de aandacht bepalen, kunnen gescheiden worden in objektie

ve en subjektieve faktoren. Zo is visuele opvallendheid door 

Engel (1971) ala een objektieve aandacht-bepalende faktor 

opgevat, terwijl verwachting ala een subjektieve faktor ge
noemd wordt, zie figuur 1. 

op-
nlmll'I ....... ~.,..... .. 

gftugen 
bewultzijn 

..z. 

figuur 1. Model van het informatiereducerende systeem van 
de mens. 
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Onder "visuele opvallendheid" wordt die kombinatie van ei

genschappen van een objekt in zijn omgeving verstaan, waar

door via het visuele systeem de aandacht getrokken wordt; 

ale gevolg hiervan wordt het bedoelde objekt dan opgemerkt. 

Men denke hierbij bijvoorbeeld aan kontrast tussen het ob

jekt en zijn omgeving veroorzaakt door verschil in helder

heid, grootte, vorm, kleur en beweging. 

1.2. ~!~_2E!!!!!~~~!!~!~!~!!~_!!!-~!!~_!22~_!!!~!!!_2E!!!!!~~!!~ 

Uit oogbewegingsstudies is gebleken dat de mens een aan hem 

voorgelegde figuur sprongsgewijze bekijkt: hij fixeert ge

durende ongeveer 250 msec. een bepaalde plaats en springt 

vervolgens zeer snel met zijn fixatiepunt naar een volgende 

plaats, waarna dit proces zich herhaalt. (Voor recente infor

matie zie Yarbus; 1967.) 

Door Engel (1971) is voorgesteld de grootte van het retinale 

gebied, waarbinnen tijdens een dergelijke fixatiepauze een 

bepaald objekt uit zijn achtergrond ontdekt kan worden, als 

maat voor de visuele opvallendheid van dat voorwerp in zijn 

achtergrond te gebruiken. Dit gebied is door hem het opval

lendheidsgebied genoemd; een groot gebied duidt dan op een 

grote opvallendheid van het objekt in zijn omgeving. 

De bepaling van een opvallendheidsgebied gebeurt experimen

teel door rondom een vast fixatiepunt de grens vast te stel

len waarbinnen het te testen objekt gedurende een kortduren

de aanbieding in zijn achtergrond ontdekt wordt. Hierbij is 

de waarnemer voor de aanbieding niet op de hoogte van de 

plaats van het testobjekt. Is hij van te voren wel bekend 

met de plaats van aanbieding dan wordt meestal een groter 

gebied gevonden, het zichtbaarheidsgebied. Dit zichtbaar

heidsgebied geeft het retinale gebied aan waarbinnen bij 

korte aanbieding het testobjekt in zijn achtergrond gezien 

kan worden indien de aandacht erop gevestigd is. Bet verschil 

in grootte tussen het zichtbaarheidsgebied en het opvallend

heidsgebied geeft de invloed van de (plaats) verwachting op 

de aandacht weer (figuur 1.). 
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1.3. !!~!!_!~-~!~-~~~!!!~!~ 

De invloed van een aantal van de in 1.1. genoemde objekt

eigenschappen op de grootte van het opvallendheidsgebied 

werden reeds binnen het I.P.O. gedeeltelijk onderzocht; 

het betreft hier met name grootte, vorm en helderheidskon
trast (Engel, 1970; Engel en Bos, 1971). 

Dit rapport handelt over de invloed van kleur op de grootte 
van het opvallendheidsgebied. 

Experimenteel blijkt het handig te zijn om bij onze metingen 

gebruik te maken van reflektiekleuren, zeals de chips uit 

het Munsell Book of Color. Het is dan namelijk op eenvoudige 

wijze mogelijk de drie parameters, waarmee kleur beschreven 

kan worden, onafhankelijk van elkaar te varieren; hierdoor 

kan de invloed van deze variabelen op het opvallendheidsge
bied bepaald worden. In termen van het Munsell Color System 

zijn deze drie parameters hue, chroma en value hetgeen over

eenkomt met respektievelijk tint, verzadiging en helderheid. 

Voor een bespreking van het Munsell Color System wordt naar 
Appendix I verwezen. 

Voor vier hoofdtinten (Munsell aanduiding 5R, 5Y, 5G en 5B) 

en vier tussentinten (Munsell aanduiding 5YR, 5GY, 5BG en 

5P) is de grootte van het opvallendheidsgebied bepaald ala 

funktie van kontrast in helderheid en verzadiging van het 
testobjekt ten opzichte van zijn omgeving. 
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2. Opstelling, stimulus en meetprocedure 

2.1. ~~£!!£E!~!!!!~~ 

Bij de experimenten is gebruik gemaakt van een tachistosco

pische opstelling zoals schematisch aa.ngegeven in figuur 2. 

figuur 2. Schematische weergave van de tachistoscopische 

ops telling. 

Twee draai-relaissluiters (M~lotte en Valbracht, 1969) zor

gen ervoor dat ofwel het rustveld, ofwel het testveld ver

licht wordt. Voor de proefpersoon betekent dit dat hij via 

de halfspiegel testveld of rustveld aangeboden krijgt. Ter 

voorkoming van oogbewegingen is voor de aanbiedingsduur van 

het testveld een tijd van 100 msec. gekozen; zie voor het 

tijdpatroon van de sluiters figuur 3. 

ao1tn-----r- - -,..-.---""h91d 

' c5cht- - - - .. ----'- - - --tntveld __ ..,.. 
figuur 3. Tijdpatroon draai-relaissluiters. 

Omschakeltijd ca. 5 msec. 
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Zoals uit figuur 2. blijkt, wordt het testveld scheef aan

gestraald {hoek 50 graden); loodrecht aanstralen wordt n.l. 

onmogelijk gemaakt door de plaats van het hoofd van de proef

persoon {schaduwvorming). Dit scheve aanstralen betekent 

echter dat, gezien vanaf de plaats van de proefpersoon, de 

intensiteit langs het testveld zal verlopen. Om dit verloop 

te voorkomen is een verlopend grijsfilter in de lichtweg op

genomen. Dit grijsfilter is in feite niets anders dan het 

negatief van een foto van een wit vlak, dat onder dezelfde 

omstandigheden aangestraald wordt ala het testveld in de 

proefopstelling; de kamera staat dan op de plaats van de 

proefpersoon. Men krijgt dan een negatief met een verlopende 

grijsgradatie, welke ongeveer overeenkomt met het omgekeerde 

intensiteitsverloop langs het witte vlak: waar de hoogste in

tensiteit van het witte vlak is, wordt het negatief het meest 

gezwart etc. Hierdoor korrigeert dit negatief bij doorzicht

projektie voor het intensiteitsverloop. Door "trial and error" 

is op deze wijze een exemplaar vervaardigd, dat ervoor zorgt 

dat de variaties in de luminantie van het testveld binnen 8% 

van de luminantie in het midden van het testveld blijven. 

Het rustveld, dat ter adaptatie dient, bestaat uit een egaal 

verlicht veld waarin een vast fixatiepunt is aangebracht; de 

luminantie van het rustveld is gelijk aan de gemiddelde lumi

nantie van het testveld: 0.65 cd/m2 (gemeten op de plaats van 

de proefpersoon). Voor een beschrijving van het testobjekt 

en het testveld zie 2.2. 

De afstand van het oog van de proefpersoon tot het testveld 

en rustveld bedraagt 47 cm. Dit betekent dat 1 cm. op het 

testveld overeenkomt met 1.2 graden gezichtshoek. De grootte 

van het testveld dat de proefpersoon bij een aanbieding te 

zien krijgt, bedraagt 40 cm. {vertikaal) bij 50 cm. {horizon

taal); dit komt due overeen met 48 bij 60 graden gezichts

hoek. Alle metingen worden monoculair verricht {rechteroog). 

De proefleider, die zich ~chter het testveld bevindt, kan 

door middel van een overbrenging het testveld met het zich 

daarin bevindende testobjekt naar believen verplaatsen ten 
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opzichte van het fixatiepunt van de proefpersoon. Daartoe 

heeft de proefleider als ref erentie de beschikking over een 

vast assenstelsel, waarvan de oorsprong (welke overeenkomt 

met het fixatiepunt) als referentiepunt dienst doet. Een 

door hem uitgevoerde verplaatsing van het testobjekt ten 

opzichte van dit referentiepunt korrespondeert met een voor 

de proefpersoon identieke verplaatsing ten opzichte van zijn 

fixatiepunt. Op deze wijze ligt voor de proefleider en proef

persoon de plaats van aanbieding van het testobjekt eenduidig 

vast. 

Voor de verlichting van het testveld en rustveld zijn twee 

Leitz-projektoren, type Pradix 150 gebruikt met een 220V -

150W gloeilamp, kodenummer Philips 6284C/05. De vergelijkbare 

kleurtemperatuur van de kombinatie van gloeilamp-grijsfilter

halfspiegel is ca. 3100°K. Dit betekent dat het kleurpunt 

hiervan wat naar blauw verschoven is ten opzichte van dat van 

standaardbron A (2854°K). Uit het opmeten van de transmissie 

van de halfspiegel ale funktie van de golflengte is gebleken, 

dat de lange golflengtes (geel, rood) wat meer doorgelaten 

worden dan de korte golflengtes (groen, blauw). Door de half

spiegel wordt due een kleine verschuiving naar geel getntro

duceerd. 

Om nu enige indruk te krijgen wat het totale effekt is van 

deze verschuivingen, zijn voor vier chips met behulp van de 

Pritchard Photometer de kleurpunten (x, y) bepaald en verge

leken met literatuurwaarden van deze chips voor standaard

bron A (Kelly, Gibson en Nickerson; 1943). Voor deze vier 

chips zijn de chips met de hoogste chroma-waarden gekozen, 

die in onze experimenten gebruikt zijn; dit zijn 5R 5/12, 

5Y 8/12, 5G 5/8 en 5B 5/6. 
Het blijkt dat de meetresultaten van 5G 5/8 en 5B 5/6 in 

overeenstemming zijn met de literatuurgegevens voor standaard

bron A. Voor 5R 5/12 en 5Y 8/12 worden kleine afwijkingen ge

vonden; deze meetresultaten komen beter overeen met de lite

ratuurgegevens voor 5R 5/10 en 5Y 8/10. In de proefomstandig

heden lijken 5R en 5Y dus wat minder verzadigd dan volgens 

de literatuurgegevens bij standaardbron A. 
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2.2. Stimulus 

Gekozen is voor een testobjekt-achtergrondkombinatie die met 

zo weinig mogelijk variabelen te beschrijven is. 

Het testobjekt is een gekleurd schijf je met een diameter van 

0.6 graad gezichtshoek, waarvan de kleur door een Munsell 

chip bepaald wordt. Aan de achterzijde van het testobjekt is 

een opening aangebracht, waardoor het mogelijk is van kleur 
te veranderen. 

Dit testobjekt bevindt zich in een achtergrond welke bestaat 

uit een zwarte ondergrond met een helderheid van Munsell value 

2.5 met daarin willekeurig geplaatste, niet overlappende witte 

schijfjes met een helderheid van Munsell value 9.5; zie figuur 4. 

• • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 

• • •• 
• • 

• ••• 
• • • • 
• • • • • •• 

• • • 
• • • • 

• • • 
• • 

• • •• • 
figuur 4. Een deel van de testobjekt-achtergrondkombinatie. 

In totaal zijn er ca. 4000 witte schijfjes 

(¢/schijfjes • 5 mm.) op een zwart veld van 

62 x 92 cm. waarvan steeds een ander deel ter 

grootte van 40 x 50 cm. als stimulus fungeert. 

De diameter van de witte schijfjes is gelijk aan die van het 

testobjekt, n.l. 0.6 graden gezichtshoek. Om overlappen te 

voorkomen, bedraagt de minimale onderlinge afstand tussen de 
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middelpunten van de schijfjes 1.5 maal de diameter. Ook het 

testobjekt, dat zich op een vaste plaats ongeveer in het mid

den van de achtergrond bevindt, wordt niet door de andere 

schijfjes overlapt. 

De luminantie van de witte schijfjes, gemeten door de half

spiegel, bedraagt 2.9 cd/m2 , die van de zwarte ondergrond 

o.; cd/m2 • Op de totale testobjekt-achtergrondkombinatie van 

62 x 92 cm. bevinden zich circa 4000 witte schijfjes, waar

door deze bijna 14% uitmaken van het oppervlak van de achter

grond. Dichtheid en diameter van de schijfjes zijn zodanig ge

kozen, dat de opvallendheidsgebieden met de opstelling van 

figuur 2. meetbaar zijn. 

Omdat per aanbieding slechts een deel van deze testobjekt

achtergrondkombinatie gebruikt wordt als testveld (40 x 50 cm.) 

kan door verschuiven van de onveranderlijke testobjekt-achter

grondkombinatie bereikt worden dat de proefpersoon telkens een 

voor hem nieuw testveld aangeboden krijgt met het testobjekt 

op een onbekende plaats ten opzichte van het fixatiepunt. 

Door deze opzet kan tech met een vaste testobjekt-achtergrond

kombina tie het opvallendheidsgebied van het testobjekt in de 

achtergrond bepaald worden. 

2.;. E:~~!~~:! 
Ter verkorting van de duur van een opvallendheidsgebieds-bepa

ling wordt de grens voor dit gebied in acht richtingen bepaald: 

in horizontale en vertikale richting en in de richtingen die 

een hoek van 45 graden maken met de horizontaal. Deze verkor

ting is ingevoerd omdat bij een te lange duur van 66n bepaling 

(langer dan 20 minuten) teveel afwijkingen op gaan treden als 

gevolg van vermoeidheid, minder geed fixeren, kriterium ver

schuiving, etc. 

De instelling van de plaats van het testobjekt gebeurt door 

de proefleider, terwijl het moment van aanbieding door de 

proefpersoon bepaald wordt met behulp van een drukknop. Dit 

is gedaan om hem de mogelijkheid te geven zich maximaal te 

koncentreren op een aanbieding, opdat subjektieve faktoren 
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zoveel mogelijk konstant blijven. De plaats van aanbieding 

van het testobjekt is van te voren niet bekend bij de proef

persoon, het type testobjekt wel. 

Onmiddellijk na de aanbieding vertelt de proefpersoon of hij 

het testobjekt waargenomen heeft en zo ja, waar dit gezien 

is. Zijn antwoord wordt dan door de proefleider samen met de 

plaats van aanbieding genoteerd op een velletje calque-papier 

dat op het assenstelsel bevestigd is. De proefpersoon heeft 

hierbij de beschikking over de volgende vier responsiemoge

lijkheden: 1. zeker gezien, 2. zeker gezien, maar onvolledig, 

3. niet zeker gezien, maar wel een idee van de plaats, 4. niet 

gezien. 

De grens van het opvallendheidsgebied is gelegd tussen de twee

de en derde mogelijkheid: zeker gezien, maar onvolledig telt 

nog wel mee, terwijl het raden {mogelijkheid 3) niet meer mee

tel t. 

In de praktijk blijkt deze gradatiemethode erg prettig te wer

ken; de proefpersoon is goed in staat om aan te geven of hij 

raadt of niet en, wat belangrijker is, hij weet zijn kriterium 

hiervoor gedurende de experimenten redelijk vast te houden. 

Overigens is tijdens de proeven gebleken, dat het overgangs

gebied van gezien naar niet gezien, waar meestal de tussen

mogelijkheden optreden, tamelijk klein is, vaak zelfs abrupt. 

Zo kan een stimulus op 9 graden van het fixatiepunt bijvoor

beeld nog wel gezien worden, terwijl op 9.5 graden de stimulus 

al niet meer ontdekt wordt. 

Met de bepaling van het opvallendheidsgebied wordt doorgegaan 

tot de grens in de acht richtingen voldoende vast ligt. Dit 

neemt gemiddeld 15 minuten in beslag (ca. 50 aanbiedingen). 

Verder wordt iedere opvallendheidsgebied-bepaling voorafge

gaan door ca. 15 inleeraanbiedingen. 

Door de proefleider worden plaats en richting van het test

objekt zoveel mogelijk willekeurig ingesteld; er vindt tijdens 

de proef geen terugmelding van het resultaat aan de proefper

soon plaats. Het blijkt echter voor de motivatie van de proef

persoon goed te zijn ale de proefleider de meting z6 inricht, 

dat de proefpersoon niet te vaak direkt achter elkaar een ont-
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kennend antwoord hoeft te geven. Verder is gebleken dat als 

het testobjekt in een bepaalde richting waargenomen is, er 

bij een direkt daarop volgende aanbieding in diezelfde rich

ting een grotere kans op waarnemen bestaat. Er blijft dus 

bij de proefpersoon een lichte voorkeur aanwezig in de rich

ting van een vlak daarvoor waargenomen testobjekt. De proef

leider dient hiermee bij het instellen van de richting van 

het testobjekt rekening te houden door bij voorkeur twee op

eenvolgende aanbiedingen niet in dezelfde richting te doen. 

In figu.ur 5 vindt men een voorbeeld van het resultaat van een 

opvallendheidsgebied-bepaling. Als maat voor de grootte van 

het opvallendheidsgebied wordt de afstand tot het fixatie

punt genomen, gemiddeld over de acht richtingen. De notatie 
hiervoor is R. 

• gezien 
8 gezien,maar OhQMedig 

0 niet ... ... 
0 niet .. .. 

..., ___ .,.,50 

figuur 5. Voorbeeld van een resultaat, verkregen bij de be

paling van het opvallenheidsgebied. De "grootte" 

van het opvallendheidsgebied R • 7.5 graden. 
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Tenslotte nog een opmerking over de proefpersonen: beide 

proefpersonen, T.B. en H.L. beschikken over normale kleur

zin volgens de H.R.R.- en Ishihara-testen, flikkerfotometrie 

en Nagel anomaloscoop. 
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3. Experimentele resultaten 

3.1. 2E!!!!!~~~!!~!~!~!!~_!!!_!~!!!_!~-~!-~!!~!!~!!~ 

Ala eerste experiment is het opvallendheidsgebied bepaald 

ala funktie van de helderheid, uitgedrukt in de Munsell 

value van het testschijfje. Hierbij is gebruik gemaakt van 

de verzameling chips uit het Munsell Color System die te

zamen de achromatische value-schaal vormen. Deze verzameling 

chips bestaat in one geval uit 17 stuks, lopend van N1.5 

{zwart) tot N9.5 {wit) met stapjes ter grootte van een hal

ve value. 

De resultaten van deze opvallendheidsgebied-bepalingen zijn 

weergegeven in figuur 6a en 6b, waarin de grootte van het op

vallendheidsgebied R, uitgedrukt in graden gezichtshoek, uit

gezet is ala funktie van de helderheid, uitgedrukt in de Mun

sell value van het testschijfje. 

Het blijkt dat er geen grote verschillen tussen beide proef

personen optreden: in figuur 6a staan de resultaten van beide 

proefpersonen afzonderlijk, terwijl in figuur 6b de resulta

ten gemiddeld over beide proefpersonen zijn weergegeven. 

Tevens is in beide figuren de standaarddeviatie aangegeven 

zoals die verkregen is door herhaling van de experimenten. 

Ook bij de nog volgende experimenten blijken er in het alge

meen geen grote verschillen tussen beide proefpersonen te 

bestaan. Daarom zullen in het vervolg de resultaten gemiddeld 

over beide proefpersonen worden gegeven, tenzij onderling 

duidelijk afwijkende resultaten gevonden zijn. 

Bij deze eerste experimenten zijn nog een paar algemene op

merkingen te maken: 

a. Inleereffekten 

Bij de eerste, nog verkennende metingen bleek een duide

lijk inleereffekt op te treden. Aanvankelijk zijn lagere 

waarden voor R gevonden dan die uit figuur 6a en 6b; bij 

herhaalde metingen namen deze waarden echter toe om ten

slotte een konstante eindwaarde te bereiken. 
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! f ...., . -- --6 zwarte witN 
a1 ..... ICI IChiffies 

4 

2 
I 

0 2 5 ' 
figuur 6a. R ale funktie van de helderheid, uitgedrukt in de Munsell 

value van het testobjekt, voor beide proefpersonen afzonderlijk. De 

values voor zwarte ondergrond en witte schijfjes zijn ook aangegeven. 

PP• H.L. 

--•-- PP• T.B. 

standaarddeviatie; links telkens voor H.L., rechts voor T.B. 

! r ~. -- ¥Glue 
zwarte witte 
~ tdlfftn 

4 

2 

0 2 5 ' 
figuur 6b. fi ala funktie van de helderheid, uitgedrukt in de Munsell 

value van het testobjekt, gemiddeld over beide proefpersonen. Ook hier 

zijn de values voor zwarte ondergrond en witte schijfjes aangegeven. 

standaarddeviatie 
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Voorbeeld: de eerste meting van N5 leverde een opvallend

heidsgebied met een R • 7 graden op, terwijl van dit ge

bied uiteindelijk voor R 9.4 graden gevonden is. 

In deze inleerperiode zijn per proefpersoon en per Munsell 

value drie opvallendheidsgebied-bepalingen gedaan. Het zijn 

uiteindelijk de resultaten die n~ deze inleerperiode ver

kregen zijn, welke in figuur 6a en 6b verwerkt zijn. 

b. ~~!~!!!J~_!f~!J~!~~!-~!!!E~!!~ 

Tijdens de bepaling van een opvallendheidsgebied blijken 

er relatieve scotomata op te kunnen treden, die duidelijk 

binnen het opvallendheidsgebied liggen. Hierdoor wordt 

een aangeboden stimulus, ondanks herhaald aanbieden, daar 

toch niet waargenomen. Bij de proefpersonen is nagegaan 

waardoor dit veroorzaakt wordt; het blijkt dan dat deze 

scotomata te wijten zijn aan het optreden van een plaatse

lijk verminderde gevoeligheid ten gevolge van bloedvaten 

over de retina. Zie bijvoorbeeld ook Le Grand, 1967. 

Bij de bepaling van R wordt hier geen rekening mee gehouden. 

3.2. Q~!!!!!~~~!!~!~!~!!~_!!!_f~!!!_!~_!!~!_!~_!!!~!~!~!~~ 

In de volgende experimenten is het opvallendheidsgebied be

paald ale funktie van helderheid en verzadiging voor vier 

hoofdtinten en vier tussentinten, te weten 5R, 5Y, 5G, 5B en 

5YR, 5GY, 5BG, 5p. In figuur 7 staan de resultaten van de 

experimenten bij een helderheid van Munsell value 5 aangegeven. 

R is hier uitgezet ale funktie van de verzadiging, uitgedrukt 

in Munsell chroma, voor de acht genoemde tinten. 

Voor de vier hoofdtinten zijn deze experimenten herhaald. De 

hieruit berekende standaarddeviatie is eveneens in de grafie

ken aangegeven. Bij deze vier hoofdtinten is tevens door de 

proefpersoon geprobeerd om aan te geven of hij het testobjekt 

gekleurd waarneemt of niet; deze "kleurgrens" is eveneens in 

figuur 7 aangegeven. Hoewel aan de absolute waarden van R die 

voor deze kleurgrens gevonden zijn niet al te veel belang toe

gekend kan worden (daarvoor zijn de responsies van de proef

persoon te onregelmatig) geeft het verloop van deze kleurgrens 
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toch informatie omtrent de vorm van de invloed die de verza

diging heeft op de grootte van het opvallendheidsgebied. 

Hierop wordt in 4.2. nog nader teruggekomen. Verder kunnen 

we uit deze kleurgrens konkluderen dat bij toenemende ver

zadiging R in het algemeen pas toe gaat nemen als er een dui

delijke kleurwaarneming is. 

Bij de gevolgde meetmethode en de resultaten, zoals weerge

geven in figuur 7 nog de volgende opmerkingen: 

.!• Er is naar gestreefd om alle opvallendheidsgebied.bepalingen, 

nodig voor ~~n bepaalde tint, zoveel mogelijk op dezelfde 

dag af te werken om eventuele dageffekten te vermijden. 

De twee bij de experimenten betrokken personen treden hier

bij afwisselend op ale proefpersoon en ale proefleider. 

b. Als eerste opvallendheidsgebied-bepaling is iedere meetdag 

opnieuw voor beide proefpersonen de R voor N5 bepaald. Dit 

is gedaan ale een soort ref erentiemeting; de proefpersoon 

krijgt de gelegenheid in te spelen en zijn kriterium op te 

bouwen, terwijl het resultaat van deze bepalingen bovendien 

ala de waarde voor R bij Munsell chroma nul gebruikt is in 

figuur 7. Uit deze figuur kan men aflezen dat de waarden 

van R voor Munsell chroma nul bij de vier tussentinten wat 

hoger liggen dan bij de vier hoofdtinten. Dit komt mogelijk 

door het feit, dat het verloop van R voor de vier tussen

tinten enkele maanden nA dat van de vier hoofdtinten bepaald 

is. De grotere ervaring, die de proefpersonen in deze maan

den met dit soort experimenten opgedaan hebben, kan de oor

zaak zijn van het wat hoger uitvallen van deze R. Ala check 

hierop is voor beide proefpersonen nog eens nagegaan wat de 

waarden van R geworden zijn voor 5R 5/12 en 5G 5/8. 
Deze blijken inderdaad ook wat hoger uit te vallen dan eerst 

het geval was (11.e• om 11.0•, respektievelijk 10.5• om 

9.7•). Dit betekent in ieder geval dat het verloop van R 
als funktie van de verzadiging niet veranderd is; slechts 

de absolute waarden voor R zijn wat hoger. Aangezien het 

hier niet zozeer gaat om de absolute waarden van R alswel 
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het verloop van fi ale funktie van de verzadiging, geeft 

dit geen aanleiding tot korrektie voor inleereffekten. 

Teneinde ook een indruk te krijgen van de invloed van de hel

derheid op het opvallendheidsgebied ale funktie van tint en 

verzadiging, is vervolgens bepaald hoe dit gebied verloopt 

bij een aantal andere Munsell values, en wel van de hogere 

values bij value 7 en 8, van de lagere values bij value 3. 
De resultaten voor value 7 en 8 zijn in figuur 8 weergegeven. 

Uit deze grafieken blijkt dat nu ook voor 5Y, 5YR en 5BG een 

groei van R optreedt bij toenemende verzadiging en dat deze 

groei van R eveneens afhankelijk is van de helderheid. 

Daarentegen blijven 5GY en 5P praktisch konstant ook al neemt 

de verzadiging toe. 

Wat betreft de resultaten bij Munsell value 3: het blijkt niet 

mogelijk te zijn om hierbij een opvallendheidsgebied te bepa

len. Er treedt geen of onduidelijke kleurwaarneming op, waar

door de proefpersoon of helemaal niet in staat is om het test

schijfje waar te nemen of dermate raadt dat een hoogst onbe

trouwbaar opvallendheidsgebied wordt gevonden met bovendien 

nog een zeer kleine fi (2 graden voor 5R 3/6 bij proefpersoon 

H.L.) 
Waarschijnlijk is de lage luminantie van het testobjekt (min

der dan 0.2 cd/m2 ) de reden waarom bij Munsell value 3 en la

ger geen opvallendheidsgebied ale funktie van de verzadiging 
bepaald kan worden. 

3.3. ~~!!!~~!~_E!~!!E!!~~~!~ 

Perceptief gezien blijkt er bij beide proefpersonen een dui

delijk verschil te bestaan tussen hoofdtinten en tussentin

ten, iets wat zijn weerslag vindt in de experimentele resul
taten. 

Hoofdtinten: chips, met een verzadiging van Munsell chroma 2 

of minder, worden door de proefpersonen ale kleurloos (grijs) 

ervaren, terwijl naarmate de verzadiging verder toeneemt, ook 

steeds duidelijker de kleur een rol gaat spelen. 

Bij de tussentinten is gevonden, dat bij een helderheid van 
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Munsell value 5 ook bij een grotere verzadiging de chips nog 

een kleurloze, grijze indruk maken. In figuur 7 ziet men dan 

ook dat voor 5R, 5G en 5B een groei van R optreedt bij toene

mende verzadiging, terwijl voor de vier tussentinten R prak

tisch konstant blijft bij toenemende verzadiging. 

Wel is het zo, dat voor de hoofdtinten de kleursensatie ver

andert naarmate het testobjekt verder van het fixatiepunt ver

wijderd is. Zo wordt groen bijvoorbeeld minder verzadigd om 

in de buurt van de grens van het opvallendheidsgebied langza

merhand kleurloos (grijs) te worden, ook bij de hogere Munsell 

chroma's. Bij blauw treedt praktisch tot op de grens van het 

opvallendheidsgebied kleurwaarneming op, hoewel ook deze kleur 

steeds minder verzadigd wordt. Voor rood wordt eenzelfde ver

loop gevonden; deze kleur lijkt bovendien wat geliger (oranje) 

te worden. Over geel valt tenslotte nog op te merken, dat 5Y 

bij value 5 betrekkelijk weinig wegheeft van de kleur die wij 

one bij "geel" voorstellen. Het meest verzadigde geel heeft 

namelijk een hoge helderheid en daarom bereikt deze tint pas 

bij een hoge Munsell value, zoals value 8, zijn maximale ver

zadiging, terwijl rood, groen en blauw juist bij een helder

heid van Munsell value 5 hun maximale (5G) of bijna maximale 

verzadiging (5B en 5R) bereiken. 

Bij de resultaten, zoals die gevonden zijn bij een helderheid 

van Munsell value 8, moet opgemerkt worden dat dan de bepaling 

van R in het algemeen als onprettig en moeilijk ervaren wordt 

door de proefpersoon. De resultaten per proefpersoon blijken 

echter toch redelijk reproduceerbaar te zijn, hoewel er in 

een aantal gevallen nu wel enig verschil optreedt tussen de 

proefpersonen onderling. Daarom zijn in figuur 8 ook de resul

taten per proefpersoon vermeld. 
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4. Diskussie 

4.1. ~!_!~!!~!~_!!!!_!~!~~~!!~~~!!!!! 

Het verloop van R ale funktie van de Munsell value, in het 

vervolg R {V) te noemen {figuur 6b.), wordt in feite bepaald 

door twee verschillende luminantiekontrasten, namelijk ten 

opzichte van de luminantie van de zwarte ondergrond en ten 

opzichte van de luminantie van de witte schijfjes. De grootte 

van het opvallendheidsgebied wordt nul indien een van de twee 

luminantiekontrasten nul wordt. De value waarvoor fi maximaal 

wordt, blijkt value 5 te zijn. 

In plaats van als funktie van de helderheid, uitgedrukt in 

Munsell value, kan fi ook uitgezet worden ale funktie van de 

luminantie van de chips, gemeten vanaf de plaats van de proef

persoon. 

Ale de luminantie logaritmisch uitgezet wordt, dan blijkt de 

luminantiekontrastfunktie een symmetrisch verloop te hebben 

met het maximum voor N5 rond het geometrische midden; zie fi

guur 9. 

figuur 9. fi ale funktie van de luminantie van het testobjekt. 

standaarddeviatie 
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Een dergelijk resultaat is ook gevonden door Engel en Bos 

(1971). Zij maken hierbij de opmerking niet te weten of dit 

regel is danwel nog afhankelijk van aantal en grootte van de 

witte schijfjes. 

Onze experimenten, die verricht zijn met een andere dicht

heid en diameter van de witte schijfjes (o.6 in plaats van 

3.5 graad gezichtshoek) lijken te bevestigen dat dit ver

schijnsel regel is. Verder blijkt nog dat een betrekkelijk 

snelle afval van ft optreedt beneden N3.5 en boven N7. 

4.2. De invloed van luminantie- en kleurkontrast 

4.2.1. Kleurkontrastfunkties 

Uit de experimenten is gebleken dat voor de beschikba

re Munsell chroma-stappen bij value 3 en lager geen op

vallendheidsgebied bepaald kan worden. Verder kan ook 

bij een helderheid van Munsell value 9 geen opvallend

heidsgebied bepaald worden, dit omdat er dan geen of te 

weinig Munsell chroma-stappen beschikbaar zijn in het 

Munsell Color System. Dit betekent dat het bepalen van 

het verloop van R ala funktie van de verzadiging alleen 

(in het vervolg met ft (c) aangeduid) niet mogelijk is. 

Bij de overige Munsell values is namelijk altijd een 

bijdrage ten gevolge van ft (v) aanwezig, waardoor de 

grootte van het opvallendheidsgebied bepaald zal worden 

door interaktie van R (V) en R (C). Over deze interak

tie kan het volgende verondersteld worden: 

De invloed van het luminantiekontrast op de grootte van 

het opvallendheidsgebied is onafhankelijk van verzadi

ging en tint en in grootte gelijk aan de waarde van R 
bij Munsell chroma nul (figuur 6b.). Deze veronderstel

ling is gebaseerd op het feit dat de Munsell value en 

de Munsell chroma onafhankelijke variabelen zijn; zie 

hiervoor Appendix I. Aangezien de grootte van het op

vallendheidsgebied ongelijk aan nul kan zijn, terwijl 

de Munsell chroma wel nul is, duidt dit bovendien op 

een additieve interaktie van R (V) en R (C). 

Uit de experimentele resultaten blijkt dat R (C) een 
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funktie moet zijn die groter wordt naarmate de verza

diging toeneemt en waarvan de gradi~nt enigszins tint

afhankelijk is; verder heeft deze funktie in onze ex

perimenten een drempel die ligt bij een verzadiging 

van Munsell chroma 1. Door beide proefpersonen werd 

namelijk pas bij een verzadiging van Munsell chroma 2 

een kleurindruk gerapporteerd. De eenvoudigste funktie 

! (C) is een funktie die lineair toeneemt met de Mun

sell chroma en waarvan de ri.chtingsko~fficient per tint 

konstant is. 

Gezien de experimentele resultaten voor de kleurgrens 

(figuur 7) is een niet-lineair verloop van deze R (C) 

echter aannemelijker. In deze figuur ziet men namelijk 

een afvlakking bij toenemende verzadiging. 

Een logaritmisch verloop lijkt hier redelijk te vol

doen. 

In het nu te bespreken additieve interaktiemodel zal 

zowel een lineair als een logaritmisch verloop van R (C) 

in beschouwing worden genomen. 

4.2.2. Additieve interaktiemodellen 

Wiskundig gezien lijken drie typen additieve interak

ties aantrekkelijk: 

a. Algebraische sommatie: R (V,C)•R (V)+R(C); zie fi

guur 10 • 

figuur 10a. Algebraische som

matie van de luminantiekon

traetfunktie R (V) en een 

lineaire R (C). 

--+ ¥9rzoclging 

figuur 10b. Algebraische som-

matie van de luminantiekon

traetfunktie R (V) en een lo

gari tmieche R (c). 
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Overgaan van een helderheid van Munsell value a 

naar een helderheid van Munsell value b betekent 

in dit model verschuiving van de somfunktie langs 

de fi-as; de vorm van de somfunktie blijft hierbij 

onveranderd. 

Gezien de experimentele resultaten is deze vorm 

van sommatie niet aannemelijk. Met name bij 5Y en 

de tussentinten (zie figuur 7 en 8) verandert de 

vorm van het verloop van R wel degelijk. In het 

vervolg zal op de algebraische sommatie dan ook 

niet verder ingegaan worden. 

b. Logische sommatie: R(V,C) m R(V)iR(C); zie figuur 11. 

figuur 11a. Logische somma

tie van de luminantiekon

trastfunktie R (V) en een 

lineaire R (C). 

--•wrzadiging 

figuur 11b. Logische somma

tie van de luminantiekontrast

funktie R (V) en een logarit

mische R (C). 

Bij deze vorm van sommatie is alleen de grootste 

van beide funkties bepalend voor de grootte van het 

opvallendheidsgebied; de ene funktie wordt door de 

andere overgenomen. Hierbij treedt maximale weder

zijdse onderdrukking op: de grootste van beide funk

ties onderdrukt de kleinste volledig. Dit in tegen

stelling met de algebraische sommatie waar helemaal 

geen onderdrukking plaats vindt. 
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Wat het overgaan van een helderheid van Munsell 

value a naar een helderheid van Munsell value b 

bij logisohe so!DlDatie voor ! (V,C) betekent, wordt 

in figuur 11 eveneens getllustreerd. 

o. Vektori~le sommatie: R(V,C) • Yii2 (V) + R2 (C)
1

; zie 

figuur 12. 

figuur 12a. Vektori~le eomma

tie van de luminantiekontrast

funktie R (V) en een lineaire 

R (c). 

--•"9rladiging 

figuur 12b. Vektori~le somma

tie van de luminantiekontrast

funktie R (V) en een logarit

misohe R (C). 

Het resultaat van dit type sommatie ligt tussen dat 

van de algebraisohe en logisohe sommatie in. In het 

algemeen is na.melijk de invloed van R (C) op het ver

loop van R bij lage Munsell ohroma-waarden te ver

waarlozen, terwijl bij hoge Munsell ohroma-waarden 

de invloed van de luminantiekontrastfunktie klein is. 

Daartussen bevindt zioh een gebied waarin beide funk

ties invloed hebben. Het gevolg van overgaan van een 

helderheid van Munsell value a naar Munsell value b 

is ook in figuur 12 aangegeven. 

4.2.3. Logisohe of vektori~le sommatie 

Uitwerking van het logisohe en het vektori~le sommatie

model levert dan de volgende resultaten op: 
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!:• Logische sommatie 

De tint-weegfaktor van ii (0) is aan de hand van de 

experimentele resultaten bepaald. In het geval van 

de logaritmische I (0) is dit gedaan door de expe

rimenteel bepaalde waarden van I uit te zetten tegen 

log 0 en vervolgens hierdoor vanuit O • 1 een rech

te lijn te bepalen die zo goed mogelijk past bij de 

voor de hogere Munsell chroma-stappen gevonden waar

den van I; voor de lineaire I (0) is I lineair uit

gezet tegen 0 en is hierdoor een vanuit 0 • 1 opti
maal passende rechte bepaald. 

In beide gevallen stelt de tint-weegfaktor de groot

te van de richtingsko~fficient voor. Zie voor het 

resultaat van deze aanpassing figuur 13 en 14. 

De op deze wijze voor de verschillende tinten ver

kregen I (o)-funkties staan in tabel I vermeld; in 

feite kan men deze funkties nu ale kleurkontrast

funkties beschouwen, omdat hierin nu ook de invloed 
van de tint verwerkt is. 

kleurkontrastfunktie 

lineair logaritmisch 

2.5(0-1) 13 log 0 
1.5(0-1) 11 log 0 
1.4( 0-1) 11 log O 
1.2(0-1) 11 log O 
o.a(o-1) 8 log 0 

2.5(0-1) (?) 13 log O (?) 

Tabel I. 

De gevonden kleurkontrast

funkties bij logische som

ma tie. De funkties voor 

5BG zijn onnauwkeurig; ver

der zijn de funkties ge

rangschikt naar grootte 

van de tint-weegfaktor. 

Over de vorm van de kleurkontrastfunkties van 5P en 

5GY is bij de gevonden experimentele resultaten niets 

zinnigs te zeggen, behalve dan dat deze funkties bij 

de beschikbare Munsell chroma-stappen kennelijk nog 

niet van invloed zijn; het verloop van R wordt hier 

praktisch geheel bepaald door de luminantiekontrast-
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figuur 13. Optimale aanpassing van het model gebaseerd op logische 

sommatie van de luminantiekontrastfunktie en een lineaire kleurkon
trastfunktie. 

helderheid Munsell value 5 
helderheid Munsell value 7 
helderheid Munsell value 8 
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funktie. Verd 

de tabel aan 

''n enkel mee 

hoort bij 5BG 
voor met eni 

er is de kleurkontrastfunktie zoals in 

gegeven voor 5BG in feite gebaseerd op 

tpunt, namelijk de waarde van ~ die 

8/4. Daarom is het moeilijk om hier

ge zekerheid een kleurkontrastfunktie 

te bepalen. 

VektorilHe so 

De met de vek 

kleurkontrast 

Zie voor de r 

15 en 16. 

mmatie 

tori~le sommatie bepaalde optimale 

funkties staan in tabel II vermeld. 

esultaten van deze aanpassing figuur 

kleurkontrastf unktie Tabel II. 

lineair 

2(r-1) 
1.25(C-1) 

1(C-1) 
1(C-1) 

o.75(c-1) 
1. 5( C-1) (?) 

aritmisch log 

1 

6 

0 log C 

7 log C 

7 log C 

6 log C 

6 log C 

log C (?) 

Kleurkonstrastfunkties 

bij vektori~le sommatie. 

Ook hier zijn de funkties 

gerangschikt naar de groot

te van de tint-weegfaktor. 

Deze funkties zijn als volgt uit de experimentele 

geleid: Voor een aantal gekozen waar

nt-weegfaktor is het verloop van R 
zowel voor de logaritmische als de li

ontrastfunktie. Vervolgens is de op de

regen schaar van funkties vergeleken 

mentele resultaten en voor iedere tint 

elke waarde van de tint-weegfaktor de 

resultaten af 

den van de ti 

uitgerekend, 

neaire kleurk 

ze wijze verk 

met de experi 

bepaald bij w 

beste overee nkomst met deze resultaten verkregen 

wordt. 
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helderheid Munsell value 5 

helderheid Munsell value 7 
helderheid Munsell value 8 
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Voor beide typen sommatie-modellen wordt een duidelijk betere 

benadering van de experimentele resultaten gevonden met een 

logaritmische kleurkontrastfunktie dan met een lineaire kleur

kontrastfunktie; zie hiervoor tabel III. Hierin staat per tint 

vermeld hoe groot de gemiddelde kwadratische afwijking per 

meetpunt is tussen experimentele resultaten en de volgens bei

de sommatie-modellen verkregen waarden van A voor zowel de li

neaire ale de logaritmische kleurkontrastfunktie. 

aantal f~ L(~R)2 
tint meet- logisch vektorieel pun ten 

lineair logaritmisch lineair logaritmisch 

5B 9 1.5 1 • 1 0.0 0.5 

5G 11 1.0 1.0 1.0 o.6 

5YR 10 1.6 o.8 1 • 1 0.9 

5R 13 1.2 o.6 1.2 0.4 

5Y 13 0.9 0.5 0.9 0.9 

5BG 7 1.5 0.9 1.0 1.0 

totaal 63 1.3 0.8 1.0 0.7 

Tabel III. Gemiddelde kwadratische afwijkingen tussen modellen 

en experimentele resultaten van!. 

Uit deze tabel blijkt, dat er geen duidelijke voorkeur voor 

66n van beide sommatie-modellen is bij een logaritmische kleur

kontrastfunktie. Voor 5R, 5G en 5B gaat het vektori!le model 

beter op, terwijl het logische model de voorkeur verdient voor 

5Y, 5YR en 5BG; dit blijkt in feite ook al direkt uit het ver
gelijken van de grafieken in figuur 14 en 16. Gemiddeld gezien 

is de benadering met het vektori~le model iets gunstiger te 

noemen. 

In figuur 17 en 18 zijn de logaritmische kleurkontras~funkties, 

die bij de logische, respektievelijk vektori~le sommatie voor 

5R, 5Y, 5G en 5B gebruikt zijn, vergeleken met de kleurgrens, 
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zoals die in figuur 7 is aangegeven. Men ziet dat vooral voor 

de logische sommatie een redelijke overeenkomst gevonden wordt, 

zeker als men bedenkt dat het voor de proefpersoon moeilijk was 

om de kleurgrens aan te geven. Verder vindt men in deze figuren 

dat een toename van chroma 1 naar chroma 3 een toename van Ii 
tot gevolg heeft van ruwweg 4 ~ 6 graden. Ale men dit vergelijkt 

met figuur 6b blijkt dat eenzelfde toename van R gevonden wordt 

bij overgang van value 8.5 naar 7.5. 
Dit betekent dat het effekt van ~~n value-stap ongeveer over

eenkomt met dat van twee chroma-stappen, hetgeen ook in de li

teratuur wordt gemeld {zie Appendix I) • 

.. 
2 

• 
6 

.. 
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figuur 17. Vergelijking logaritmische kleurkontrastfunktie, 

zoals gebruikt bij logische sommatie, en de kleurgrens uit 
figuur 7. 

kleurkontrastfunktie 

~~~•---~ kleurgrens 
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figuur 18. Vergelijking logaritmische kleurkontrastfunktie, 

zoals gebruikt bij vektori~le sommatie, en de kleurgrens uit 

figuur 7. 
kleurkontrastfunktie 

• kleurgrens 

Het niet lineair z1Jn van de Munsell chroma-schaal wordt ook 

in de literatuur gemeld. Zo vonden Bellamy en Newhall (1942) 
dat de grootte van een juist waarneembaar Munsell chroma-ver

schil toeneemt naarmate de Munsell chroma toeneemt. Dit bete

kent in ons geval dat de kleurkontrastfunktie, die voor een 

bepaalde tint alleen nog maar afhankelijk is verondersteld van 

de Munsell chroma, niet lineair toe zal nemen met deze Munsell 

chroma, maar dat de toename van deze funktie per Munsell chro

ma-stap kleiner zal worden naarmate de Munsell chroma toeneemt. 

Door Ishak, Bouma en Van Bussel (1970) is eveneens een niet

lineair verloop geYonden en wel voor het verband tussen de sub

j ektief geschatte verzadiging en de Munsell chroma. We zien 

hier dat de subjektieve verzadigingsindruk minder snel toe

neemt bij hogere Munsell chroma-waarden dan bij lage Munsell 
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chroma-waarden. Het is daarom wel aannemelijk dat een loga

ri tmische kleurkontrastfunktie beter met de experimentele re

sultaten overeenstemt dan een lineaire Munsell chromafunktie. 

4.3. De invloed van de tint 

Theoretisch gezien verdient het de voorkeur om de experimen

ten bij konstante R te verrichten. De invloed van niet-lineai

ri tei ten wordt hierdoor verminderd. In de praktijk is echter 

van te voren niet bekend waar de grens van het opvallendheids

gebied voor een bepaalde invariante chip gevonden zal worden. 

Wel kunnen achteraf aan de hand van de experimentele resulta

ten equi-opvallendheidslijnen gekonstrueerd worden. Ala voor

beeld is dit in figuur 19 gedaan bij een helderheid van Mun

sell value 7. Voor R is hier een waarde gekozen die 15% ligt 

boven de waarde zoals die gevonden is voor chip N7; er is dan 

namelijk sprake van een duidelijke toename in grootte van het 

opvallendheidsgebied tengevolge van kleurkontrast. Voor de 

acht onderzochte tinten is nagegaan welke verzadiging (Munsell 

chroma) nodig is om deze R te verkrijgen. Hierbij is uitgegaan 

van de experimentele resultaten na deze door rechte lijnen on

derling verbonden te hebben (figuur 8). 

JI 

' f ' 
/ ---r \ I \ 

tine a \ I \ 
~ \ I 

\ I 
chroma \ I \ 6 \ I \i.-

\ I 
I 

\ I 
I 

I 

2 

figuur 19. Equi-opvallendheidslijnen bij een helderheid van 

Munsell value 7. De tint is effektiever naarmate de voor een 

bepaalde R vereiste Munsell chroma-waarde kleiner is. 
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Uit figuur 19 ziet men dat 5B relatief de laagste Munsell 

chroma-waarde nodig heeft om de vereiste R te bereiken, ge

volgd door 5G, 5R en 5YR. Dit wordt ook in soortgelijke fi

guren voor de andere Munsell values gevonden, hetgeen bete

kent dat bij een bepaalde, konstante Munsell chroma-waarde 

5B het grootste opvallendheidsgebied bezit als funktie van 

de tint en helderheid. 

Hieruit kan de konklusie getrokken worden dat 5B in de door 

ons gebruikte testobjekt-achtergrondkombinatie de meest ef

fektieve tint is. Verder blijkt uit: deze figuur dat 5GY en 

5P in onze experimenten de minst effektieve tinten zijn. 

Voor de beschikbare Munsell chroma-stappen vindt geen toena

me van R plaats. Dit is in de figuur door een stippellijn en 

een pijl aangegeven. 

Een en ander komt overeen met de in tabel I en II gevonden 

waarden voor de tint-weegfaktor. 

Veronderstellen we dat de chroma-stappen in het Munsell Color 

System voor alle ~inten f oveaal gezien equidistant zijn, dan 

zouden, als er parafoveaal niet bijzonders gebeurt, de fi (c)

funkties voor alle tinten gelijk moeten lopen. 

D.it is duidelijk niet het geval (zie tabel I en II). Er is 

dus ook bij onze experimenten met opvallendheidsgebieden spra

ke van hoofdtinten (met een grote tint-weegfaktor; zie tabel I 

en II) en tussentinten (met een kleinere tint-weegfaktor). 

De vraag naar het aantal hoofdtinten is in de kleurenleer al 

sinds lang een diskussiepunt: de Young-Helmholtztheorie ba

seert zich op drie hoofdtinten (rood, groen en blauw), terwijl 

Hering dit aantal op zes stelde (wit, zwart, rood, groen, blauw 

en geel). 

Uit fysiologisch onderzoek is inmiddels vast komen te staan dat 

in de retina een o~zetting plaats vindt van drie naar vier 

hoofdtinten. 

Tot de hoofdtinten in onze experimenten behoren zonder meer 

5B, 5R en 5G; of 5Y ook hiertoe behoort is minder duidelijk. 

In hoeverre de belichting hier nog een geringe rol in ongunsti

ge zin speelt (zie 2.1.) is moeilijk te zeggen; daarvoor zou de 

tachistoscopische apparatuur anders opgezet dienen te worden. 

5P is in ieder geval geen hoofdtint bij onze experimenten. 
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5. Konklusies 

- De invloed van kleur op de grootte van het opvallendheidsgebied 

blijkt bij de door ons gebruikte testobjekt-achtergrondkombina

tie uitgedrukt te kunnen worden in kontrastfunkties ten opzichte 

van de achtergrond: een luminantiekontrast, bepaald door de hel

derheid (Munsell value) van het testobjekt, en een kleurkontrast, 

afhankelijk van de tint (Munsell hue) en verzadiging (Munsell chro

ma) van het testobjekt. De kleurkontrastfunktie blijkt hierbij 

een niet-lineaire funktie van de Munsell chroma te zijn en beschre

ven te kunnen worden met een logaritme. 

- Indien het luminantiekontrast optimaal is (dat is wanneer ten ge

volge van de luminantie van het testobjekt de grootte van het op

vallendheidsgebied maximaal is; in ons geval bij een helderheid 

van Munsell value 5), is de invloed van het kleurkontrast gering. 

Bet omgekeerde geldt ook: indien de invloed van bet kleurkontrast 

maximaal is (in ons geval bij Munsell value 8), is de invloed van 

het luminantiekontrast gering. 

Een dergelijke vorm van wederzijdse be!nvloeding wordt in de li

teratuur ten aanzien van visuele opvallendheid vaker gemeld. Zo 

vond Gerathewohl (1957) bij zijn onderzoek naar de invloed van 

frequentie, duur en kontrast op de opvallendheid van flikker, dat 

zowel bij hoog kontrast als bij hoge frequentie een verandering 

in de andere faktoren nauwelijks effekt heeft. 

- De experimentele resultaten kunnen beschreven worden met een ad

ditieve interaktie van beide kontraetfunkties. Zowel met logische 

als met vektori~le sommatie wordt een redelijke eerste-orde bena

dering verkregen. 

Bij logische sommatie vindt volledige onderdrukking van de klein

ste kontrastfunktie door de grootste plaats; bij vektori~le som

matie is deze onderdrukking gedeeltelijk. 

- Bij de door ons gebruikte testobjekt-achtergrondkombinatie blijkt 

van de acht onderzochte tinten 5B de meest effektieve tint te 
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zijn; voor 5GY en 5P wordt de kleinste gradient voor de Munsell 
chromafunktie gevonden. 

- Ruwweg blijken twee Munsell chroma-stappen hetzelfde effekt op 

de grootte van het opvallendheidsgebied te hebben ala een Mun
sell value-stap. 

Het is nuttig om de experimenten bij hoge luminanties te herha

len om na te gaan of dan wel bij value 3 en eventueel nog lage

re values resultaten gevonden kunnen worden. 

Hiertoe zal een andere opstelling gerealiseerd moeten worden. 

Het is nog een open vraag wat in onze experimenten de invloed is 

van de gekozen testobjekt-achtergrondkombinatie op de grootte 

van het opvallendheidsgebied. Om dit nader te onderzoeken zouden 

de experimenten met andere kombinaties herhaald moeten worden. 

Een interessante testobjekt-achtergrondkombinatie hierbij kan de 

komplementaire zijn, namelijk zwarte schijfjes op een witte on
dergrond. 
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Appendix I: Het Munsell Color System 

De bedoeling van deze appendix is om lezers, die niet met het Munsell 

Color System bekend zijn, in kort bestek een indruk te geven van de 

opbouw ervan. Tevens worden hier een aantal voor dit onderzoek van be

lang zijnde resultaten uit de literatuur gegeven. 

Voor een diepergaande bespreking wordt verwezen naar de literatuur, 

bijvoorbeeld van Munsell (1961), Wyszecki en Stiles (1967) en van di

verse auteurs (1940) in het december-nummer van het Journal of Optical 

Society of America, dat geheel aan het Munsell Color System gewijd is. 

1. ~~-~E~~~~-!~-~~!-~~~~!!_2~!~~-~l~!~~ 

Door A.H. Munsell is een systeem ontworpen waarin kleuren beschre

ven worden met drie grootheden, te weten hue (H), chroma (C) en 

value (V). Met hue wordt die eigenschap van een kleur bedoeld, die 

maakt dat men de desbetreffende kleur rood, groen, geel, enz. noemt 

(de "tint"). Naast deze eigenschap kan men aan kleur ook nog een 

eigenschap toekennen, die iets zegt over het fel dan wel fletser 

zijn van een bepaalde hue. Deze eigenschap wordt met chroma aange

duid (de Munsell chroma is dus de maat voor de verzadiging). Met 

value tenslotte wordt die eigenschap van kleur bedoeld, die maakt 

dat men de kleur donker, licht, enz. noemt (de value is dus een 

maat voor de helderheid). Met deze drie grootheden heeft Munsell 

een kleurenruimte opgebouwd, daarbij uitgaande van natuurlijke licht

omstandigheden (daglicht) en een neutrale, grijze omgeving. In de-

ze kleurenruimte zijn de values gerangschikt langs de vertikale as 

op een lineaire schaal van tien, perceptief op gelijke afstand lig

gende value-stappen, beginnelllbij V = 0 (zwart) en eindigend bij 

V ... 10 (wit). 

Teneinde de hue vast te kunnen leggen, is de "kleurencirkel" (het 

hele gamma van kleuren, vastgelegd langs een cirkel) in tien stap

pen verdeeld door het kiezen van vijf hoofdtinten, n.l. R (red), 

Y (yellow), G (green), B (blue) en P (purple), alsmede vijf tussen

tinten YR, GY, BG, PB, en RP. Elk van deze hues is dan weer onder

verdeeld in tien kleinere stappen. Voorbeeld: Y loopt van 1Y naar 

10Y, waarbij 5Y de oorspronkelijke hoofdtint Y voorstelt. 10Y gaat 
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dan in de richting van GY en 1Y in de richting van YR. Zie ook fi

guur 20. 

figuur 20. 

De tien Munsell hoofd

tinten met een onder

verdeling in 100 hues; 

(Bond en Nickerson; 

1942). 

In de kleurenruimte worden de diverse hues afgebeeld in vertikale 

vlakken door de value-as; zie figuur 21a. Opeenvolgende hues kor

responderen dan met vlakken die een hoek van 3.6 graden met elkaar 

maken (totaal 100 hues verdeeld over 360 graden). 

Tenslotte zijn er voor iedere hue en bij elke value een aantal chro

ma-stappen mogelijk. Deze chroma-stappen zijn op perceptief gelijke 

afstand gekozen, d.w.z. kleuren met dezelfde chroma, maar verschil

lend in hue en/of value, en hebben perceptief dezelfde verzadiging. 

In de kleurenruimte wordt chroma voorgesteld door de afstand tot 

de vertikale value-as. Hierbij valt nog op te merken, dat de meest 

verzadigde kleuren voor de diverse hues niet bij dezelfde value ge

vonden worden. 

In figuur 21b vindt men een voorbeeld van de manier waarop kleuren 

gerangschikt zijn in het Munsell Book of Color. In deze kleurenat

las is per blad de hue konstant gehouden; value en chroma zijn de 

twee variabele grootheden. Ieder blad komt due overeen met een 

vlak van konstante hue in de Munsell kleurenruimte. 

Een chip van een bepaalde kleur uit deze atlas ligt nu volkomen 

vast door de drie ko~rdinaten op te geven in de volgorde: hue -

value - chroma, bijvoorbeeld 5Y 8/12. De hue is 5Y, de value 8 en 

de chroma 12. 



figuur 21a. Een schematische 

weergave van de Munsell kleu

renruimte. 
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Munsell 

figuur 21b. Een blad uit het 

Munsell Book of Color. 

(Burnham - Hanes - Bartleson; 1963) 

£· ~!!!_!!!!:~!~~=~!~!!!~~-~!==-~=!-~~~=!!_2~!~=-~l~!!~ 
Door Kelly, Gibson en Nickerson (1943) zijn voor een aantal 

standaardbronnen colorimetrische gegevens van het Munsell Color 
System bepaald. 

Hieruit blijkt onder meer dat bij konstante value de luminantie 

van de chips enigszins verandert als de chroma toeneemt. Enkele 

getalvoorbeelden: voor standaardbron A (representant van een gloei

lamp) is de reflektieko~fficient van N5 19 procent, die van 5R 5/12 

echter 26 procent en van 5G 5/8 16.3 procent. Deze waarden komen 

ongeveer overeen met de reflektieko~fficient van value 5.5 res

pektievelijk value 4.5. Voor N8 wordt een reflektieko~fficient 

van 57.5 procent gevonden, terwijl voor 5Y 8/10 63 procent (komt 
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overeen met value 8.5) en voor 5G 8/6 52.3 procent (value 7.75) 
gevonden wordt. 

We zien dat door deze variaties in de reflektieko~fficient een 

verandering in de value op kan treden van maximaal ongeveer een 

halve value-stap. Uit figuur 6 blijkt dat bij value 5 dit niet 

veel invloed heeft op de grootte van het opvallendheidsgebied. 

Bij value 8 ligt het echter anders: hier is een kleine verande

ring van de value wel degelijk van invloed op de grootte van het 
opvallendheidsgebied als funktie van de value. 

In feite is dus de invloed van het luminantiekontrast bij value 8 

niet konstant, zoals in hoofdstuk 4 verondersteld. Echter, de bij

drage van dit luminantiekontrast tot de grootte van het opvallend

heidsgebied is dan klein ten opzichte van de bijdrage van het 

kleurkontrast. Daarom is bij de berekeningen van dit hoofdstuk 

geen rekening gehouden met deze verandering van het luminantie
kontrast. 

Behalve de Munsell value, blijken ook de Munsell hues en chroma

stappen niet altijd op perceptief gelijke afstanden te liggen. 

Daarom is door Newhall, Nickerson en Judd (1943) een zogenaamde 

"Munsell renotation" voorgesteld, waarmee een betere aanpaseing 

aan het ideaal van Munsell verkregen wordt. In de literatuur zijn 

hierover echter alleen gegevens bekend voor standaardbron C (dag

licht), zodat we in verband met ons onderzoek (verricht met gloei

lampen, te vergelijken met standaardbron A) hier niet veel aan heb

ben. In feite is het zelfs zo, dat in de literatuur niets gezegd 

wordt over wat het overgaan van standaardbron C naar standaard

bron A (of een andere standaardbron) betekent voor de perceptief 

gelijke afstanden, zoals die door Munsell gebruikt zijn bij de 
opbouw van zijn systeem. 

Tenslotte vermelden we ook nog dat er diverse onderzoeken zijn 

geweest over in hoeverre het effekt van een hue-stap, een chroma

stap en een value-stap met elkaar te vergelijken zijn. 

Zo vond Nickerson (zie Bouma, 1971) dat bij chroma 5 het effekt 

van ''n Munsell value-stap te vergelijken is met dat van drie hue

stappen en twee chroma-stappen; ook bij andere chroma's blijft het 



effekt van ~~n value-stap te vergelijken met dat van twee chro1r.a

stappen. Het effekt van ~~n hue-stap is dan echter wat incewikkel
der. 

~aotwoord. 

Dit onderzoek is verricht bij rrof. J.F. Schouten op het Instituut 

voor T'erceptie Onderzoek. Veel steun heb ik bij het bespreken van 

de problernen en resul taten ondervonden van mijn coach Ir. F.I •• En

eel. Verder wil ik op deze plaats Th.Vi. Bos danken voor de bereid

willige deelname aan de experimenten. 


