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ABSTRACT 

This report gives an outline of experiments on single-line 
flicker and dancing-line flicker (line-dancing, the apparent 
movement of horizontal lines in an interlaced TV-image) as 
seen on CRT-displays. 

The experiments were carried out 
Maarten Schoonwater (THE-student) 
J.A.J. Roufs at the Instituut 
(IPO) Eindhoven. 

by Ad Zijlmans (IPO) and 
under supervision of prof. 
voor Perceptie Onderzoek 

Experiments were done at the boundaries of the perception 
of single phi-movement of horizontal lines on a CRT-display. 
Two lines were shown one time each a time-interval dt after 
each other with a distance dy between them. It was found 
that phi-movement is seen in these stimuli over long 
distances when larger time-intervals are used. With shorter 
tirne-intervals a velocity-tuning was found 1'tlich was 
narrower for shorter intervals. 

When two lines are shown repetitively line-dancing is 
seen. This periodic movement is only percepted over smaller 
spatial intervals and at specific frequencies. The upper 
frequency limit upto which line dancing is seen is 
proportional with the reciproke value of the distance 
between the lines. Also line dancing on the horizontal edge 
of a large illuminated area was measured. 

An other experiment was done on single-line flicker. The 
frequency-limit upto which single-line flicker was seen is 
in all cases higher than the limit for line dancing. 
Single-line flicker is therefore the most persistent 
phenomenon. 

Adaptation of the eye toa high luminance level either 
caused by higher screen luminance or by higher indirect 
illumination, stimulates the perception of all phenanena. 
An unexplained phenomenon was found when a repetitive line 
was shown on the edge of a continuously illuminated area. 
In this stimulus line dancing was seen. This cannot be 
explained with the present theories on phi-movement. 
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1. INLEIDING 

1.1 BEELDSCHERMEN; TOEPASSINGEN EN TEKORTKOMINGEN 

Voor het weergeven van TV-beelden worden in het algemeen 
beeldschermen uitgerust met een kathodestraal gebruikt. 
Door de automatiseringsgolf van de laatste jaren heeft het 
gebruik van beeldschermen als computerterminal ook een grote 
vlucht genomen. 

Omdat een beeld op een beeldscherm een eindig aantal malen 
per seconde geschreven wordt kan onder bepaalde 
omstandigheden flikker worden waargenomen. Het beeld 
vertoont onrust vanwege de periodieke luminantievariatie die 
optreedt. Bij TV-beelden wordt deze flikker voor een groot 
deel gemaskeerd door de veelheid aan patronen in de beelden 
en de bewegingen daarin. Bij de steeds meer gebruikte 
teletext-systemen is vanwege de stilstaande beelden de 
flikker echter hinderlijker. 

Wanneer een beeldscherm als terminal gebruikt wordt, is 
flikker een groter probleem. Een aantal factoren bevordert 
in dit geval het waarnemen van flikker: Men heeft te maken 
met stilstaande beelden met soms grote luminantie die van 
nabij worden waargenomen. Bij het gebruik van "interlaced" 
beelden (zie 2.3) kan er ook nog lijnflikker en lijndansen 
optreden op scherpe verticale overgangen. De onderkanten 
van letters (de schreef) op een regel vormen ook lijnen 
waarin lijnflikker kan optreden. Het feit dat mensen 
dagelijks langere perioden beroepsmatig met beeldschermen 
werken, maakt het uit ergonomisch oogpunt zeer wenselijk 
deze verschijnselen zoveel mogelijk uit te schakelen. Dit 
kan gebeuren door de beeld- cq rasterfrequentie op te 
voeren. Bij TV zijn er hiervoor mogelijkheden bij het 
opstellen van nieuwe standaards voor satelliet-TV waarbij 
eem hogere beeldfrequentie kan worden gebruikt. Ook kan 
door digitaal opslaan van een ontvangen beeld in een snel 
geheugen en het daarna tweemaal op het beeldscherm schrijven 
de schijnbare beeldfrequentie worden opgevoerd. Ook 
teletextpagina's en computeruitvoer kunnen met een hogere 
frequentie worden uitgelezen. 

De beperkende factor hierbij zijn de hoge piekspanningen 
die in de afbuigspoelen van de beeldbuis optreden wanneer 
met hoge rasterfrequenties wordt gewerkt. 
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1.2 HISTORIE 

Wetenschappelijk onderzoek naar het waarnemen van flikker 
bij TV-beelden is al in de vijftiger jaren gedaan (1). 

Op het IPO waar sinds de zestiger jaren onderzoek naar 
flikker gebeurt (2), werd in 1982 een onderzoek naar 
vlakflikker (het zien van flikker in grote homogene vlakken) 
bij TV-schermen gestart als onderdeel van het Philips 
MEGADOC project. Het Megadoc-project beoogde het 
elektronisch opslaan van documenten in een op facsimile 
ge~nt formaat. Deze documenten zouden via een hoge 
kwaliteit beeldscherm (2600 lijnen) worden weergegeven. 
Omdat de meeste documenten zwarte tekens op een witte 
ondergrond bevatten is de luminanatie van zo'n pagina hoog. 
Er treedt dus snel flikker op, temeer daar men dicht op het 
beeldscherm zit. Met een door het Philips NatLab op advies 
van het IPO (3) gebouwde opstelling werden metingen naar het 
waarnemen van vlakflikker gedaan met een groot aantal 
proefpersonen. Voor hen werd de critical flicker fusion 
frequency (CFF) vastgesteld bij diverse schermluminanties en 
met een aantal kijkafstanden (4). Ook werden enige 
inleidende metingen verricht naar het waarnemen van 
lijnflikker en lijndansen (lijntrillen). Uit deze 
experimenten kwam naar voren dat de frequentie waarbij 
lijndansen nog juist wordt gezien lager is dan waarbij 
vlakflikker wordt gezien. Deze frequentie is weer lager dan 
die waarbij lijnflikker wordt waargenomen. De lijnflikker 
lijkt dus het meest hardnekkige verschijnsel. 

In 1983 (5) werden de "de Lange-curves" voor vlakflikker 
gemeten. Dit zijn een soort overdrachtsfuncties van het 
visuele systeem. Met deze experimenten werden de conclusies 
van het eerdere onderzoek bevestigd en werden de 
verschijnselen beter gequantificeerd. 

De opzet van het huidige onderzoek is meer duidelijkheid 
te krijgen antrent lijnflikker en lijndansen, liever 
lijntrilling genoemd (zie 2.2). De vraag is wanneer wordt 
lijnflikker waargenanen en wanneer phi-trilling en onder 
welke voorwaarden. Ook de vraag of het mogelijk is met 
bepaalde afwijkende interlace-volgordes (zie 2.3) het 
lijndansen te voorkomen, is aan de orde. 

- 6 -
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2. THEORETISCH KADER 

2.1 HET VISUELE SYSTEEM 

De Lange [6] heeft via een algemene systeeemtheoretische 
benadering een 100del voor het visuele systeem opgezet. Hij 
ging er van uit dat het een lineariseerbaar systeem betreft 
zodat sinusvormige excitaties (stimuli) eigenfuncties van 
het systeem zijn. Een ander belangrijk postulaat was, dat 
om experimenten met verschillende stimuli te kunnen 
vergelijken het noodzakelijk was om deze metingen te doen 
bij eenzelfde gemiddelde luminantie dus in hetzelfde 
werkpunt. Hij definieerde de modulatiediepte nu als de 
verhouding tussen de lu~inantievariatie en de gemiddelde 
luminantie (fig. 2a). Op deze manier kon hij vele 
experimenten onder een noemer brengen en aanvankelijk 
tegenstrijdig lijkende resultaten met elkaar combineren. 
Hij construeerde de, later "de Lange-curve" genoemde, 
frequentiekarakteristiek van het visueel systeem waarin hij 
de modulatiegevoeligheid van het oog voor een periodieke 
stimulus uitzette tegen de frequentie. Als maat voor de 
gevoeligheid nam hij de reciproke van de modulatiediepte 
waarbij deze frequentie nog net kan worden waargenomen. 
Deze waarnemingsdrempel definieerde hij bij die frequentie 
waar in 50% van de aanbiedingen het fenomeen werd 
waargenomen (de kritische flikker fusie frequentie CFF). De 
zo ontstane curve is eigenlijk een half Bode-diagram van het 
systeem. De de Lange-curves vallen steil af bij hoger 
wordende frequentie. Daarom is van een niet-sinusvormige 
excitatie alleen de eerste harmonische Fourier-component van 
invloed op de responsie. Dit geldt zolang de frequentie 
niet onder de 15 Hz komt. In dat gebied is de 
karakteristiek niet steil meer en heeft bovendien een 
positieve helling (fig. 1). 
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fig. 1 de Lange-curve 

Verschillende periodieke stimuli onderscheiden zich door een 
verschillende modulatiediepte van de eerste harmonische: 

Voor de modulatiediepte m geldt: 

m = L/L0 = A1/A0 met A
0 

amplitude Oe harmonische 
(gemiddeld nivo) 

A
1 

amplitude 1 8 harmonische 

Voor een sinusvormig in de tijd in luminantie L(t) 
varierende lichtbron geldt (fig. 2a): 
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fig. 2a sinusvormig varierende 
luminantie 

fig. 2b blokvormige pulstrein 

L(t) = L0 + L 1cos(lv0 t) = L0 (1 + mcos(W0 t) 
met m = 1 

Voor een gepulste lir.htbron met aan-uit verhouding2,"t:T 
geldt ( zie fig. 2b): 

L(t) = 

L( t) = 

L 
0 

2r 
T 

hieruit volgt voor een aan-uit verhouding 1:1 (~=T/4): 

voor een impulsreeks met?:«T (Dirac-pulsen) geldt: 

m = îf sin(l.1 0"t) 
2f'/T 

De gemiddelde luminantie bepaalt de adaptatietoestand van 
het oog. De perceptie varieert sterk met de 
adaptatietoestand [5 pp. 54,55]. Het is dus van belang 
deze constant te houden. 

De belangrijkste eigenschappen van vlakflikker: 
-sterke afname bij hogere frequenties 
-toename bij toenemende intensiteit 
-toename bij verkleining van de kijkafstand 
- sterkere perceptie van vlakflikker aan de rand van het 

gezichtsveld 
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2.2 PHI-BEWEGING 

Phi-beweging (phi-movement, apparent movement, schijnbare 
beweging) is de schijnbare beweging die optreedt wanneer men 
met tussentijd dt twee stimuli laat zien op afstand dy van 
elkaar (uit typografische overwegingen wordt voor een niet 
infinitisimaal intervalA}' toch het symbool "dy" gebruikt). 
De stimulus schijnt dan te bewegen met een snelheid dy/dt. 
Dit verschijnsel is de basis van de bewegingen in een 
tekenfilm, van TV- en filrnweergave in het algemeen en van 
een lopende lichtkrant. 

Men stelt het bewegingsdetectiesysteern voor als een aantal 
correlatoren die plaats en tijdinforrnatie relateren. De 
eenvoudigste cel van zo een detectiesysteem bestaat uit twee 
plaatsopnemers waarvan de informatie van de ene rechtstreeks 
en van de andere via een vertragingslijn naar de correlator 
gevoerd wordt (fig. 3). Wanneer nu het beeld van een 
object langs de plaatsopnemers beweegt met een zodanige 
snelheid dat het er precies de vertagingstijd over doet om 
van de ene naar de andere opnemer te bewegen, dan geeft 
geeft de correlator het sein dat er een beweging met zijn 
specifieke snelheid is waargenomen. 

~--------=--~ 
V 

--------...,.)---~ ou l pul 
CoR~dA tcR 

fig. 3 snelheidsdetector met correlators 

Orban es (7] vond bij katten in de cortex cellen die 
afgestemd z1Jn op specifieke snelheden. Ook werden cellen 
aangetroffen die een low-pass of een high-pass karakter voor 
snelheden hebben. Uit de combinatie van responsen van vele 
van zulke cellen werd ook snelheidsinformatie gewonnen. 
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Het verschijnsel phi-beweging is hiermee gemakkelijk te 
verklaren. Belicht men enige tijd na elkaar twee objecten 
wier beeld op twee verschillende plaatsdetectoren valt, dan 
zal er een bewegingsdetector geactiveerd worden. Dit is het 
principe van bewegingsdetectie. Om in het gehele 
gezichtsveld vele snelheden te kunnen waarnemen is een 
complex van vertagingselementen en correlatoren nodig. De 
structuur en afstemming van dit systeem is nog niet bekend. 

Een verwant verschijnsel is lijntrilling of phi-trilling. 
Dit is een bijzondere vorm van phi-beweging. Het betreft 
hier twee puntbronnen of lijnen die om en om (oscillerend) 
belicht worden waarbij zich herhaaldelijk het phi-beweging 
fenomeen voordoet. Het punt of de lijn lijken dan op en 
neer te springen of te trillen. Dit noemen we phi-trilling 
of wanneer het om een lijn gaat ook wel lijntrillen. 

2.3 HET TV-BEELD 

Voor een goed begrip van de onderhavige problemen en de 
uitvoering van de experimenten volgt hier een korte 
beschrijving van de opbouw en de werking van een TV-beeld. 
Een TV-beeld wordt in de vorm van lijnen op het scherm 
geschreven. Van links boven naar rechtsonder worden 
horizontale lijnen onder elkaar geschreven. De luminantie 
van de lijnen varieert en zo wordt beeldinformatie op het 
scherm gebracht (fig. 4a). 

- -- - - ------

fig. 4 opbouw van een TV-beeld 

Per seconde kan slechts een eindig aantal lijnen 
geschreven worden zodat ook een eindig aantal beelden kan 
worden vertoond. Dit kan aanleiding geven tot flikker. Bij 
een normaal TV-beeld worden 625 lijnen per beeld en 25 
beelden per seconde geschreven. Om bij deze beeldfrequentie 
minder last van flikker te hebben wordt een systeem gebruikt 
dat interlacen heet. Hierbij worden twee rasters van 312,5 
lijnen tussen elkaar over het hele scherm geschreven (fig. 
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4b). De rasterfrequentie is dus twee maal zo groot als de 
beeldfrequentie in geval van interlacen. Het gevolg is dat 
de beeldherhalingsfrequentie tweemaal zo groot lijkt bij 
gelijk blijvende spatiale resolutie. Bij progressive scan 
zijn beeld- en rasterfrequentie even groot. 
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3. APPARATIJUR EN METHODES 

3.1 DE MEETMETHODES 

De experimenten zijn uitgevoerd in de periode januari tot 
en met maart 1985 door Ad Zijlmans (IPO) en Maarten 
Schoonwater (TH-stagair) begeleid door prof J.A.J. Roufs 
bij de visuele groep van het IPO te Eindhoven. 

Bij de experimenten is gebruik gemaakt van twee 
verschillende psychofysische meetmethoden. Allereerst de 
methode van de constante stimuli: De proefpersoon krijgt 10 
maal achtereen dezelfde stimulus aangeboden en moet iedere 
keer beslissen of hij het gevraagde fenomeen ja dan nee 
heeft waargenomen. De waargenomen fractie wordt als functie 
van de ingestelde parameter bepaald. Dit geeft de 
psychometrische functie. Als waarnemingsdrempel wordt 
meestal de parameterwaarde bij 50% detectiekans genomen. De 
waarnemingsdrempel is een functie van de diverse parameters. 
Om deze invloeden in kaart te brengen stelt de proefleider 
telkens de parameters in zodat verschillende stimuli 
ontstaan. De proefpersoon weet niet wat ingesteld is. 

De tweede methode is het "two-alternative forced-choice 
experiment [7]. Hierbij krijgt de proefpersoon telkens 
twee stimuli na elkaar aangeboden. Een van de twee is een 
controlestimulus waarbij de parameters zo zijn ingesteld dat 
het gevraagde fenomeen niet waar te nemen is. Wanneer er 
geen onderscheid tussen beide stimuli te maken is door de 
proefpersoon, zal hij ze beiden, statistisch gezien, even 
vaak aanduiden als de gevraagde stimulus; beiden scoren dus 
50%. Dit betekend dat een 50% waarneembaarheidsdrempel (het 
nivo waarbij de het fenomeen in 50% van de gevallen door de 
proefpersoon wordt waargenomen) overeenkomt met een score 
van 75%. Bij de methode van de constante stimuli komt deze 
50%-drempel overeen met een score van 50%. 

Alhoewel beide methodes dezelfde resultaten geven [7], is 
het two-alternative forced-choice experiment het meest 
elegant. Een al of niet geoefend proefpersoon kan een 
scherper onderscheid maken tussen wel en niet waarnemen 
zodat de psychometrische functie steiler verloopt en de 
waarneembaarheidsdrempel nauwkeuriger bepaald kan worden. 
De resultaten van dit soort experimenten zijn in het 
algemeen stabieler. Ook voelt de proefpersoon zich beter op 

- 13 -
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zijn gemak en hoeft minder gespannen na te denken of hij wel 
of niet iets ziet; hij hoeft slechts uit twee alternatieven 
te kiezen. Ook kunnen de verschillende parameter
instellingen door elkaar worden aangeboden hetgeen 
subjectieve beinvloeding en bias (een constante onzuiverheid 
van de resultaten in een richting) verder uitsluit. 

3. 2 DE APPARATUUR 

De proefpersoon zit op een stoel met rugleuning, zijn 
hoofd gefixeerd in een kinbeugel. Het beeldscherm staat op 
50 cm afstand van de ogen, lichtelijk achterover gekanteld 
(zie fig. 5). De maten en afstanden zijn afgeleid van de 
ergonomische voorkeurshouding voor beeldschermarbeid. [3] 

De monitor is een deel van een opstelling die op het 
Philips NatLab is gebouwd voor de experimenten van Roufs en 
vd Zee in 82/83.[4, 5] Ze bestaat uit een beeldscherm met 
hoge resolutie (2600 lijnen) dat rechtop is geplaatst. Het 
heeft de afmetingen van een pagina A4 (29 cm hoog, 21 cm 
breed). In de monitor is een patroongenerator ingebouwd. 
De patronen kunnen met twee duimwielschakelaars ingesteld 
worden. Ook de luminantie en het al dan niet interlacen van 
het beeld kunnen op de monitor ingesteld worden. De 
luminantie van een lijn die wordt getoond gedurende 1 raster 
is als functie in de tijd met een Dirac-puls te benaderen. 

Via een databus is een Apple Ile computer met de monitor 
verbonden. De computer kan de beeldfrequentie instellen en 
hij kan het scherm aan en uit zetten (zwart maken). De 
computer genereert de randomreeksen voor het aanbieden van 
stimuli in een two-alternative forced-choice experiment en 
verwerkt de resultaten in histogrammen. 

Naast de ingebouwde patroongenerator kan ook gebruik 
gemaakt worden van een niet geautomatiseerde module waarmee 
via externe schakelingen (tellers ed) allerlei lijnen en 
balkenpatronen op het scherm geschreven kunnen worden. 

Er is tevens een responskastje met de computer verbonden 
dat de antwoorden, die de proefpersoon geeft, registreert. 
Voor details betreffende de opstelling wordt verwezen naar 
appendix 1. 

Voor een two-alternative forced-choice experiment is het 
nodig de parameters snel te kunnen varieren om de stimulus 
en de controlestimulus snel na elkaar aan te kunnen bieden. 
Daarom was het alleen mogelijk met de geautomatiseerde 
patroongenerator een two-alternative forced-choice 
experiment te doen. Bij de andere patronen van de 
zelfgebouwde generator moest genoegen genomen worden met de 
methode van de constante stimuli. 
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3.3 DE MEET0MSTANDIGHEDEN 

De experimenten vonden plaats in een met zwarte gordijnen 
afgeschermde ruimte. De verlichting bestond in scxnmige 
gevallen uit een 60 W burolamp die via een witte wand een 
weinig indirect licht gaf. Dit kwam overeen met een 
luminantie van 0,7 Cd/m2 op het donkere beeldscherm gemeten. 
In andere gevallen was er standaard TL-verlichting vanaf het 
plafond. Dit gaf een luminantie van 10 Cd/m2 op het 
beeldscherm. De luminantie werd gemeten met een 
luminantiemeter. Voor een uitgebreide beschrijving van de 
meter en het meten van luminanties aan beeldschermen zie 
appendix 2. 

De proefpersoon kreeg telkens 1 a 2 minuten de tijd om te 
wennen aan de lichtsterkte in de proefruimte en kreeg voor 
de eigenlijke meting enige proefstimuli te zien. De stimuli 
werden gedurende 1,5 sec aangeboden behalve in de 
experimenten met eenmalige beweging. De meetseries 
varieerden in lengte van 10 tot 20 minuten per proefpersoon 
afhankelijk van het aantal parameterinstellingen dat 
relevant was. Bij alle experimenten zijn minstens tweemaal 
10 metingen per parameterinstelling gedaan, soms drie maal 
10. Per ochtend cq middag werden meestal vier meetseries 
gedaan waarbij beide experimentators tweemaal proefpersoon 
en tweemaal proefleider waren. 
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4. MEETRESULTATEN 

4.1 METINGEN AAN PHI-BEWEGING 

Om het verschijnsel phi-beweging in kaart te brengen werd 
begonnen met een eenvoudige stimulus. In experiment 1 
werden twee lijnen na elkaar met een interval dt met een 
tussenafstand dy vertoond. Het lijnenpaar werd eenmalig 
aangeboden (fig. 6). De stapgrootte van dt en dy werden 
beperkt door de gebruikte patroongenerator. De kleinste 
stap voor dy was 1 lijnafstand. De gebruikte zelfgebouwde 
patroongenerator kan maximaal 625 lijnen per non-interlaced 
beeld schrijven. Met een beeldhoogte van 30 cm en de 
gefixeerde kijkafstand van 50 cm (zie 3.2) leverde dat een 
gezichtshoek op voor de kleinste dy van 3,4'. De 
stapgrootte van het tijdsinterval dt werd beperkt door de 
beeldfrequentie die gefixeerd was op 100 Hz en dus een dt 
van minimaal 10 ms. 

fig. 6 stimuli voor meting aan eenmalige phi-beweging 

Voor het waarnemen van phi-beweging was het noodzakelijk 
om een fixatiepunt op het scherm aan te brengen en enige 
achtergrondverlichting te geven zodat de ogen zich konden 
fixeren en een referentiepunt hadden voor de beweging. 
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De lijnen bewogen van onder naar boven. De beide 
parameters dy en dt werden gelijktijdig gevarieerd. Na 
enige gewenning en oefening was het mogelijk om over grote 
afstanden phi-beweging te zien. De meting werd gedaan met 
de methode van de constante stimuli. Er werd gescoord op 
het zien van phi-beweging. Deze was vooral bij grotere dy 
gemakkeljk te onderscheiden van flutter. Bij de kleinste dy 
en dt ging de flutter overheersen. De luminantie van de 
lijnen was 120 Cd/m2. De achtergrondluminantie was 0,7 
Cd/m2. De afstand dy werd gevarieerd van 3,4' tot 5,7 graad 
(1 tot 200 lijnafstanden van de zelfbouwgenerator). De 
resultaten staan in grafiek 1. 

Uit grafiek 1 blijkt dat er sprake is van een zekere 
"tuning", een afstemming, van de bewegingsdetecoren. Bij 
een bepaalde dt wordt slechts bij bepaalde dy beweging 
gedetecteerd. Het systeem accepteert dus slechts snelheden 
binnen een bepaald bereik. Het blijkt dat deze afstemming 
voor kleine dt een veel nauwer bereik heeft dan voor grotere 
dt. De tuning is voor kleine dt dus kritischer. Bij een dt 
van 20 ms detecteert het systeem snelheden van 8,5 tot 17 
graad/sec, een factor 2 verschil. Bij een dt van 50 ms is 
dat al gegroeid tot een bereik van 1,7 tot 90 graad/sec, een 
factor 50. Uit de grafieken 1 is tabel 1 berekend waarin de 
onder- en bovengrens voor detecteerbare snelheden staan, 
uitgaande van de 50% detectie drempel in de opgaande en de 
neergaande flank van de karakteristiek. 

dt ondergrens snelheid bovengrens snelheid 
(ms) (gr/s) (gr/s) 

20 8,5 17 
30 5, 1 21 
50 , I 7 90 

100 1,35 GIO 

tabel 1 afstemming van de bewegingsdetectoren 

Uit tabel 1 blijkt dat de verruiming van de tuning-curve 
zowel aan de opgaande als aan de neergaande flank optreedt. 
Bij de opgaande flank (de ondergrens) is er misschien sprake 
van een ander effect. De phi-beweging wordt daar wellicht 
gemaskeerd door flutter. In het donker komen de eenmalige 
lijnen zeer fel over en geven dus een sterke flutterpercept. 
Wanneer dt namelijk erg klein werd (dt=10ms), werd geen 
beweging maar slechts flutter waargenomen. Hetzelfde gold 
voor erg kleine dy (dy=1) dan werd ook alleen nog flutter 
waargenomen. 

Het feit dat een lijn in beeld komt en verdwijnt, werkt 

- 18 -



4. meetresultaten Page 19 

zeer dwingend op het waarnemen van de beweging. Wanneer er 
twee lijnen zouden opkomen waarvan er een bleef staan en de 
andere dezelfde beweging zou maken als in dit experiment, 
dan zou het bewegingspercept veel minder sterk zijn. 

- 19 -
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4.2 METINGEN AAN PHITRILLING 

In 4.1 is gekeken naar eenmalig geinduceerde beweging, nu 
willen we de periodieke verschijnselen bestuderen. Dit is 
zeer relevant gezien de praktijksituatie bij beeldschermen 
waar immers altijd sprake is van herhaalde beelden. 

Om phi-trilling te onderzoeken werd wederom begonnen met 
een eenvoudige stimulus. In experiment~ werd met behulp 
van de geautomatiseerde generator een two-alternative 
forced-choice experiment gedaan. Hierbij werd een aantal 
ver uit elkaar staande dubbellijnen op het scherm geschreven 
(zie detail fig. 7b) waarvan de ene lijn in de even en de 
andere in de oneven rasters stond. Zo ontstond een beeld 
waarin bij sommige beeldfrequenties duidelijk phi-trilling 
in elk lijnenpaar optrad. 

fig. 7 

~ 
rr 

lijnenveld van experiment 2 en 7; 
7a non-interlaced, 7b interlaced 

1 

100 

,,,Roste~ 1. 
i,,.:::::========t' 

cosle.R -z. 

De rasterfrequentie werd gevarieerd van 60-120 Hz dit is 
een beeldfrequentie van 30-60 Hz. De piekluminantie midden 
op de lijnen was 120 Cd/m2. De gemiddelde luminantie zoals 
waargenomen door het oog dat immers intergreert over de 
lijndikte (die is immers maar 0,5'), ligt dus iets lager. 
Deze werd door een ingebouwd compensatiecircuit constant 
gehouden onafhankelijk van de beeldfrequentie. De meting 
werd zowel bij 10 als bij 0,7 Cd/m2 achtergrondluminantie op 
het scherm ten gevolge van omgevingslicht gedaan. 
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De afstand tussen de twee lijnen van een lijnenpaar 

bedroeg 0,8' (1 lijnafstand van de ingebouwde generator). 
De resultaten zijn weergegeven in grafiek 2. 

bij 10Cd/m2 
Uit grafiek 2 blijkt dat'Îde 50%-drempel voor phi-trilling 

bij lijntjes met een afstand 0.8' bij een frequentie van 37 
Hz ligt. Er treedt hier geen tuning-effect op bij lager 
wordende frequentie. Het is waarschijnlijk zo dat dit pas 
optreedt bij zeer veel lagere frequenties omdat de afstand 
tussen de lijnen veel kleiner is Er is niet gemeten in dit, 
in de praktijk niet belangrijke, gebied. 

Wanneer uit deze drempelfrequentie bij een hoek van 0.8' 
een snelheid wordt berekend dan blijkt dat er in een tijd 
van 17 ms een beweging over 0,8 1 wordt gezien een snelheid 
van 60'/s. Dit is niet in overeenstemming met de grenzen 
die in experiment 1 voor dt=20 ms gevonden zijn. De 
verklaring hiervoor ligt in de veranderde 
accomodatietoestand van het oog doorde hogere tijdgemiddelde 
luminantie die deze stimulus heert. Er worden bij deze 
stimulus per seconde zo'n 50 lijnen vertoond terwijl bij 
experiment 1 sprake was van eenmalige aanbieding. Bij deze 

periodieke stimulu_s wordt eerder phi-beweging waargenomen en 
ook het flikkerpercept dat in experiment 1 dominant was is 
hierdoor veel minder sterk. 

Alhoewel met de zelfgebouwde generator geen 
two-alternative forced-choice experiment gedaan kon worden 
en ook de resolutie in plaats en tijd minder groot was, 
werden vanwege de grotere flexibiliteit in het maken van 
stimuli toch enige experimenten met de methode van de 
constante stimuli met dit systeem gedaan. Bij experiment~ 
werden twee lijnen om en om (oscillerend) vertoond. Hierbij 
werd dy gevarieerd van 3,4' tot 20' (1-6 lijnafstanden) en 
dt van 20 tot 100 ms (10-50 Hz). De luminantie van de 
lijnen was niet constant omdat geen automatische 
compensatieschakeling voorhanden was in dit systeem, de 
luminantie staat bij de resultaten van de experimenten 
vermeld. De achtergrondluminantie was 0,7 Cd/m2. Het 
percentage phi-trilling is uitgezet tegen dy met de 
frequentie als parameter in grafiek 3. 

Uit experiment 1-_ zijn de phi-trilling percentages per dy 
verzameld in grafiek 11. Wanneer de 50%-drempelfrequenties 
uitgezet worden tegen dy (grafiek 12) blijkt dat er een 
monotoon verband is tussen drempelfrequentie en dy; hoe 
kleiner dy hoe groter de frequentie waarbij nog juist 
lijntrilling wordt waargenomen. Dit is in overeenstemming 
met het tuning-effect; wanneer de afstand groter wordt, dan 
hoort daar ook een grotere periodetijd bij (=lagere 
frequentie). Ook hier is geen opgaande flank van de 
tuning-curve gemeten, bij kleinere lijnafstand moet dat wel 
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mogelijk zijn, alleen al vanwege de beperkte spatiale 
resolut i e van het visuele systeem. 

Een opmerkelijk punt is dat ook bij toenemende dt geen 
trilling in stimuli met grote dy werd waargenomen. Het 
visuele systeem ziet, ook bij grotere periodetijden, geen 
trillingen over grote afstanden. Bij experiment 1 werd door 
de breder wordende tuning wel over grote afstanden 
phi-beweging waargenomen. 

4.3 PHI-TRILLING AAN DE RAND VAN EEN LICHT VLAK 

In de praktijk van interlaced TV-beelden treedt vaak 
phi-trilling op aan scherpe verticale luminantieovergangen 
bijvoorbeeld aan de rand van een horizontale witte balk in 
een zwart vlak. De laatste lijn van de balk zit maar in een 
van de twee rasters en flikkert met de beeldfrequentie dus 
de halve rasterfrequentie. Dit veroorzaakt ook een 
phi-trilling. Deze situatie verschilt in zoverre van twee 
losse oscillerende lijnen dat de adaptatietoestand van het 
oog hier hoofdzakelijk wordt bepaald door de witte balk. 

Om een meting hiernaar te doen werd in experiment 4 een 
stimulus aangeboden bestaande uit een non-interlaced witte 
balk met herhalingsfrequentie 100 Hz, dt=10 ms, met aan de 
onderrand een periodiek oplichtende lijn op een afstand van 
3,4' tot 13,6' (1 tot 4 lijnafstanden). Zie fig. 8. 

fig. 8 phi-trilling aan de rand van een vlak 

De herhalingsfrequentie van de lijn werd onafhankelijk van 
de beeldfrequentie ingesteld door de lijn gedurende een 
variabel aantal rasters te onderdrukken, dus in eenheden van 
10 ms (fig. 9). Dit had wel als nadeel dat bij lager 
wordende herhalingsfrequentie de luminantie van de lijn 
afnam. De luminantie van de lijn bij de verschillende 
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stimuli is in de grafiek aangegeven. De luminantie van het 
vlak was constant 62 Cd/m2. Het experiment is zowel bij 0,7 
als bij 10 Cd/m2 achtergrondlurninantie gedaan. De 
resultaten z1Jn grafisch weergegeven in grafiek 4a&b. De 
meting werd gedaan met de methode van de constante stimuli. 

1 bCAlk î 1 
1 

h.;n 1 

F111asle• ~ 

l..ode 

----) 't 

fig. 9 5 verschillende stimuli aan de rand van een 

balk 

Bij een nader experiment betreffende hetzelfde fenomeen 
(experiment 5) werd de beeldfrequentie van het gehele vlak 
gevarieerd. De losse lijn werd in 1 van de 3 beelden 
geschreven zoals stimulus 2 in fig 9. De luminantie van 
zowel vlak als lijn waren nu niet constant. Bij een 
beeldfrequentie van 100 Hz waren deze respectievelijk 62 
Cd/m2 en 60 Cd/m2. De variatie van de luminantie was op het 
oog niet hinderlijk, zij varieerde ongeveer met de 0,8-macht 
van de beeldfrequentie. Wel bleef de lurninantieverhouding 
tussen lijn en vlak constant. De achtergrondlurninantie was 
10 Cd/m2 en dy was constant 3,4' (1 lijnafstand). De 
resultaten van deze meting met de methode van de constante 
stimuli staan in grafiek 5. 

Er is met de resultaten van experiment 4 voordy=3,4' een 
grafiek gemaakt van de phi-trilling percentages als functie 
van de frequentie (grafiek 13). Hieruit blijkt dat de 
50%-drempel bij lage achtergrondluminantie, dezelfde als in 
experiment 3, bij 29 Hz ligt, iets hoger dan in experiment 
3. Bij een hoge door de omgeving veroorzaakte 
achtergrondlurninantie ligt de 50%-drempel een stuk hoger 
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namelijk op gemiddeld 47 Hz. Hierbij dient wel opgemerkt te 
worden dat de verschillen tussen de beide proefpersonen bij 
dit experiment erg groot waren, 36 om 58 Hz. Bij de andere 
experimenten traden nooit verschillen groter dan 10% op. 

Stimulus 5 uit experiment 4 is te vergelijken met 
experiment 3, dt=40ms. Wanneer deze twee karakteristieken 
met elkaar vergeleken worden blijkt ook dat aan de rand van 
een vlak veel meer phi-trilling optreed. Bij dy=1 is dit 
35% in experiment 3 en 95% in experiment 4. De conclusie 
mag luiden dat helder-adaptatie hetzij door neurale laterale 
beinvloeding hetzij door omgevingslicht, aanzienlijk de kans 
verhoogt op het waarnemen van phi-trilling. 

Omdat in experiment 5 de phi-trilling is gemeten met 
variabele beeldfrequentie, kon een nauwkeuriger schatting 
gemaakt worden van de 50%-drempel. Er waren zo namelijk 
meer meetpunten beschikbaar. De drempel lag bij 33 Hz. 
Alhoewel ook hier de luminantie van de lijn niet constant 
was, bleef nu wel luminantieverhouding tussen lijn en vlak 
gelijk omdat beiden tegelijkertijd in frequentie varieerden. 

Om de invloed van het periodiek schrijven van het witte 
vlak op de phi-trilling van de lijn te onderzoeken werd in 
experiment _?_ de volgende stimulus gemaakt. Met een 
gelijkspanningsgevoede lichtbak van de juiste kleur wit werd 
via een halfdoorlatende spiegel een wit halfvlak in beeld 
gebracht (zie ook fig. 5) Aan de onderrand van dit 
gelijklichtend halfvlak lichtte weer een periodieke lijn van 
de monitor op. Een eventueel waargenomen phi-trilling kan 
nu alleen maar veroorzaakt worden door de lijn, niet door de 
periodiciteit van het vlak. 

Omdat het vlak ingespiegeld werd moest het hoofd zeer 
nauwkeurig gefixeerd worden om de lijn op de juiste afstand 
onder het vlak te projecteren. De stand van het hoofd werd 
geijkt met een hulplijntje boven de eigenlijke lijn, dat 
precies op de rand van het vlak viel. De afstand dy was zo 
exact 3,4' als in de andere experimenten. Bij de eigenlijke 
experimenten was het hulplijntje niet aanwezig. De lijn 
werd op dezelfde wijze gemaakt als in het vorige experiment 
dus 1 uit 3 rasters met variabele rasterfrequentie. 

De luminantie van het vlak was 100 Cd/m2 (1,6 V op de Vref 
ingang van de lichtbak), de luminantie van de lijn 60 Cd/m2 
bij rasterfrequentie=100Hz en varierend. De 
achtergrondluminantie was 10 Cd/m2 en de meting werd gedaan 
met de methode van de constante stimuli. 

Het is curieus dat aan deze stimulus phi-trilling gezien 
wordt. Het oog krijgt immers alleen adequate tijd/plaats 
informatie van de lijn en niet van het vlak. Omdat het vlak 
continu belicht wordt is er geen tijdinformatie. 

Aan de resultaten, grafiek 6 valt op dat hier weer een 
tuning-curve gemeten is. De 50%-drempel ligt hier bij 
gemiddeld 31 Hz hetgeen goed overeenkomt met de waarde van 
experiment 5. Hier bleef echter de luminantie van het vlak 
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constant en werd de lijn dus bij afnemende frequentie steeds 
lichtzwakker. Waarom hier wel een tuning-curve gemeten is, 
is onbekend. 

Ook in deze experimenten blijkt dat bij toenemende 
achtergrondluminantie de phi-trilling perceptie toeneemt. 
Uit experiment 4 werd grafiek 13 berekend. Hieruit blijkt 
erg duidelijk hoe de 50%-drempel opschuift van gemiddeld 29 
Hz bij lage, tot 47 Hz bij hoge achtergrondluminantie. Ook 
uit grafiek 2 blijkt dat de 50%-drempel voor de ene 
proefpersoon opschuift van 33 naar 37 Hz, en bij de tweede 
proefpersoon van 30 naar 38. Het leek niet zinvol om bij 
experiment 5 en 6 ook de achtergrondluminantie te varieren 
omdat het vlak bij deze experimenten al zo een hoge 
luminantie op het scherm gaf dat de invloed van de 
achtergrondluminantie te verwaarlozen zou zijn. De 
vlakluminantie was 63 en 100 Cd/m2 tegenover een 
achtergrondluminantie van 0,7 en 10 Cd/m2. 

Enige belangrijke resultaten uit de experimenten zijn 
verzameld in tabel 2 , 

lege achtergrond aan rand vlak 

achtergrond 
luminantie 0,7 10 0,7 10 

~ y luminantie 
vlak (Cd/m2) 

0,8' (2-alt) 32 Hz 37 Hz 
3,4' 27 Hz 29 Hz 47 Hz 63 
3,4' 

1 
33 Hz variabel 

3,4' 31 Hz 100 

tabel 2 50%-drempelfrequentie voor phi-trilling (in Hz) 
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4.4 METINGEN AAN LIJNFLIKKER 

De tweede component in de onrust van 
lijnflikker. Ook hiernaar is onderzoek 
ingebouwde generator ook lijnenpatronen 
comfortabel two-alternative forced-choice 
worden. 

Page 26 

het beeld is de 
gedaan. Omdat de 
maakt, kon een 

experiment gedaan 

Eerst werd een beeld met lijnen op 50' afstand van elkaar 
(fig 7a non-interlaced) aangeboden met een variabele 
beeldfrequentie van 60 tot 90 Hz met als referentiestimulus 
voor niet flikkeren hetzelfde beeld met een frequentie 120 
Hz (experiment 2_). De proefpersoon werd gevraagd zich te 
concentreren op een klein lijnstukje midden op het scherm 
tussen twee fixatiestippen, en aan te geven of hij daar 
flikker zag. De luminantie van de lijnen was 120 Cd/m2. 
Zowel bij 0,7 als bij 10 Cd/m2 achtergrondluminantie werd 
geen lijnflikker waargenomen. Daarom werd een volgende 
stimulus gemaakt door 1 op 2 rasters te onderdrukken (zie 
app. 2). De beeldfrequentie werd nu van 30 tot 60 Hz 
gevarieerd worden met een referentiestimulus van 60 Hz. Dat 
laatste is iets aan de lage kant maar anders was niet 
mogelijk. 

De beeldhelderheid werd zodanig opgevoerd dat de 
luminantie van de individuele lijnen weer 120 Cd/m2 was (dwz 
Vref=B,3 V). De meting werd gedaan zowel bij 0,7 als bij 10 
Cd/m2 achtergrondluminantie. De resultaten zijn weergegeven 
in grafiek 7. 

Een groot deel van de lijnflikker scheen veroorzaakt te 
worden door het zien van flikker in de periferie van het 
beeldscherm, een soort vlakflikker dus maar dan van een vlak 
met lage, verdeelde luminantie. Daarom werd een groot deel 
van het scherm afgeplakt zodat alleen nog 1 lijnstuk van 4 
cm lengte in beeld was, experiment~• De beeldfrequentie 
werd gevarieerd van 30-60 Hz met een lijn van 60 Hz wederom 
als referentiestimulus. De luminantie van de lijn was weer 
120 Cd/m2, de achtergrondluminantie 10 Cd/m2. 

Omdat de generator het lijnenpatroon bij verschillende 
rasterfrequenties niet op exact dezelfde plaats 
projecteerde, was het enigzins mogelijk aan de plaats van de 
lijn ten opzichte van het kader te zien welke 
beeldfrequentie aangeboden werd. Er is zoveel mogelijk 
geprobeerd hier bij het scoren niet door beinvloed te 
worden. Ook was de generator bij grote frequentiesprongen, 
ondanks een ruime set-up tijd, nog niet geheel stabiel op 
het moment dat de stimulus aangeboden werd, zodat het beeld 
langzaam enige millimeters over het scherm gleed In de 
praktijk werd hiervan geen hinder ondervonden bij het 
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scoren. De resultaten staan in grafiek B. 

Uit de resultaten van experiment 2_~ ~ blijkt dat de 50% 
drempel voor het waarnemen van lijnflikker ligt op gemiddeld 
47 Hz. Er is geen groot onderscheid tussen beide 
proefpersonen bij deze achtergrondluminantie van 10 Cd/m2. 
Ook is er geen verschil tussen de resultaten van de meting 
met een lijnstuk en die met een lijnenveld. Het blijkt dus 
mogelijk om de waarneming desgevraagd te concentreren op het 
lijnstukje midden in het veld. 

Om de invloed van een eventuele flikkercanponent in de 
stimuli die gebruikt zijn in de phi-beweging experimenten te 
kunnen inschatten, werd de lijnflikker gemeten in de stimuli 
die in de experimenten gebruikt werden. 

Van elk van de 5 verschillende stimuli die bij het 
experiment 4 gebruikt werden (fig. 9) is het flikkerpercept 
onderzocht wanneer de lijn van deze stimulus afzonderlijk 
dus zonder de balk aangeboden werd (experiment 9). De 
luminantie van de lijn was vanwege het hierbij gebruikte 
onderdrukken van rasters niet constant. De 
achtergrondluminantie was 0,7 en 10 Cd/m2. 

Uit deze resultaten is minder gemakkelijk een 50% drenpel 
als functie van de frequentie te destilleren omdat slechts 
drie van de vijf stimuli een lijn per periode bevatten. De 
andere twee stimuli z1Jn door de andere spectrale inhoud 
niet rechtstreeks vergelijkbaar. Wanneer uit de stimuli 1,2 
en 5 een flikker versus herhalingsfrequentie karakteristiek 
wordt gemaakt (grafiek 9), blijkt dat de 50%-drenpel voor 
flikker bij een lage achtergrondluminantie ligt op 32 Hz. 
Dit is een stuk lager dan bij het vorige experiment. De 
oorzaak hiervoor schuilt waarschijnlijk in de veel lagere 
luminantie van de lijnen in dit experiment. Op de 
50%-drempelfrequentie bedroeg de luminantie 60 Cd/m2, dat is 
de helft van de luminantie in het two-alternative 
forced-choice experiment 7. Dit is waarschijnlijk de 
oorzaak waardoor het oog minder gevoelig is voor flikker in 
deze stimulus. De drempelfrequentie ligt wel hoger dan de 
frequentie waarbij phi-beweging wordt waargenanen; 32 Hz 
voor flikker en 29 Hz voor trilling. Dit ondanks het feit 
dat wegens het ontbreken van de lichte balk de locale 
luminantie bij de flikkerwaarneming lager was. Er mag dus 
geconcludeerd worden dat er eerder flikker dan phi-beweging 
waargenomen wordt in deze stimulus. Voor de hoge 
achtergrondluminantie is dit niet zo duidelijk uit de 
resultaten af te leiden. Voor de ene proefpersoon geldt een 
iets hogere drempelfrequentie voor phitrilling nl 36 Hz voor 
lijnflikker 34 Hz, dit verschil is echter wel te verklaren 
gezien de lagere luminantie vanwege het ontbreken van de 
balk. Voor de andere proefpersoon ligt de 
phi-trillingsdrempel echter veel hoger (58 Hz) dan de 
flikkerdrempel (35,5 Hz), een onbegrepen onderscheid. 
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Ook werd de hoeveelheid flikker gemeten die de lijn aan de 
rand van het gelijklichtend vlak van experiment 6 
veroorzaakt, experiment 10. De stimulus was dezelfde als 
bij het phi-beweg ing experiment echter werd er nu gescoord 
op lijnflikker. an echter het frequentiebereik te krijgen 
waarin de flikker zich afspeelt, werd niet 1 op 3 maar 1 op 
2 rasters getoond, dus een rasterfrequentie van 30-60 Hz. 
De luminantie van de lijn was weer niet constant, zie 
grafiek, maar helaas wel wat hoger dan bij het phi-beweging 
experiment; er werden namelijk minder rasters overgeslagen. 
De resultaten staan in grafiek 10. 

Hieruit blijkt dat bij deze stimuli duidelijk een 
onderscheid te maken is tussen phi-trilling en lijnflikker. 
De drempels voor lijnflikker liggen duidelijk bij hogere 
frequentie (41 Hz) dan voor phi-trilling in deze stimuli. 
Ook blijkt weer dat verhoogde gemiddelde luminantie en 
daarbij horende helder-adaptatie de flikker waarneming 
bevorderd. Deze resultaten laten zich niet direct 
vergelijken met die van experiment 8 andat de luminantie van 
de lijnen hier weer lager en niet constant was. De 
experiment is wel te vergelijken met experiment 9. Bij een 
frequentie van de lijn van 33 Hz is het flikkerpercentage 
zonder een licht vlak 60%, met 95%; bij een frequentie van 
50% Hz is dit respectievelijk 10% en 35%. Duidelijk is dat 
de flikkerperceptie toeneemt wanneer de helderadaptatie 
verhoogt wordt door een licht vlak in de nabijheid van de 
lijn. 

Een klein verschil tussen beide experimenten is dat bij de 
ene het aantal rasters dat een lijn onderdrukt "°rdt 
gevarieerd is bij een constante rasterfrequentie terwijl bij 
de andere de rasterfrequentie gevarieerd werd bij een 
constant aantal onderdrukte lijnen. Dit kan een kleine 
invloed hebben gehad op de luminantie van de lijnen. Uit 
experiment 9 blijkt ook dat het oog gevoeliger w::>rdt voor 
flikker wanneer de achtergrondluminantie toeneemt. Met 0,7 
Cd/m2 achtergrondluminantie ligt de 50%-drernpel op 31 Hz, 
met 10 Cd/m2 op 34 Hz. 

De resultaten van de experimenten staan verzameld in tabel 
3. 
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donkere aan rand 
achtergrond licht vlak 

achtergr. 

~ 
0, 7 Cd/rn2 10 Cd/rn2 10 Cd/rn2 

luminantie 
lijn 

!flikker in 
llijnenveld 120 Cd/rn2 - 47 Hz -
!flikker aan 
llijnstuk 120 Cd/rn2 - 46 Hz -
"'likker in 
lijn 60 Cd/rn2 31 Hz 34 Hz 41 Hz 

tabel 3 overzicht van de flikker fusie frequenties 
voor lijnflikker bij 50% drempel 
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5. DISCUSSIE 

Aan de hand van dit onderzoek is het niet mogelijk 
absolute grenzen aan te geven voor de snelheden waarbij 
phi-beweging optreedt. Wel zijn enige belangrijke factoren 
aan het licht gekomen die deze grenzen beinvloeden, zoals de 
achtergrond luminantie en verstorende flikkerinvloeden. 
Verder bleek dat deze grenzen niet onafhankelijk zijn van de 
duur van het interval tussen de twee lijnen. Het zal daarom 
niet mogelijk zijn om vaste snelheidsgrenzen aan te geven. 
Het is duidelijk dat onder gunstige cmstandigheden over 
grote afstanden phibeweging wordt gezien met een wijd bereik 
aan snelheden. 

Ten aanzien van de voor de praktijk zeer belangrijke 
lijntrilling kan geconcludeerd worden dat de grensfrequentie 
afhankelijk is van de afstand tussen de onderscheiden 
lijnen. Wanneer de spatiale resolutie vergroot wordt roet 
ook de beeldherhalingsfrequentie worden verhoogd om 
lijntrilling te voorkomen. 

Uit de experimenten is gebleken dat er eerder lijnflikker 
dan phi-trilling wordt waargenomen. Uit meting 3 volgde 
voor de grootste gemeten spatiale resolutie (de kleinste 
afstand) een drempelfrequentie van 37 voor phi-trilling 
terwijl uit experiment 7 een drempelfrequentie van 47 Hz 
voor lijnflikker bleek. Aan de rand van een vlak doet zich 
hetzelfde verschijnsel voor; voor phi-trilling 31 Hz en 
voor lijnflikker 43 Hz. Hz. Het relatieve aandeel van 
lijntrilling in de onrust van het beeld is dus klein. Dit 
is in overeenstemming met de resultaten van Roufs es [4]. 
Hiermee is echter geen uitspraak gedaan over de subjectieve 
hoeveelheid hinder die een beeldschermkijker ondervindt van 
beide fenomenen. Intuitief, en ook tijdens de experimenten, 
lijkt phi-trilling hinderlijker. 

Een belangrijke subjectieve waarneming is dat flikker- en 
phi-trillingsperceptie verminderen wanneer men enige tijd 
naar de stimulus heeft gekeken. Dit verschijnsel staat 
bekend als flikkeradaptatie. 

Ook bleek duidelijk dat bij een grotere achtergrond
luminantie of schermluminantie de flikkerperceptie toenam. 
Dit is ook in overeenstemming met wat eerder voor 
vlakflikker is gevonden [6]. Overigens zijn de resultaten 
van deze experimenten slecht vergelijkbaar met die van 
Roufs/vd Zee omdat de luminanties van de stimuli zo veel 
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verschillen. 
De afhankelijkheid van de achtergrondluminantie bleek niet 

persoonsonafhankelijk te zijn. Een van beide proefpersonen 
bleek in het donker veel minder flikker te zien dan de 
andere, de verschillen bij hogere luminantie waren veel 
kleiner. 

Een volledig afdoende verklaring voor het zien van 
phi-trilling aan de rand van een gelijklichtend vlak 
(experiment 6) is nog niet te geven. De huidige theorieen 
over phi-beweging schrijven voor dat op beide 
verschijningsplaatsen van de stimulus sequentieel in de tijd 
informatie moet worden aangeboden. In dit geval geldt dat 
maar voor een van de twee plaatsen, de andere plaats (het 
witte vlak) wordt continu belicht dus niet periodiek. Een 
verklaring dat de tweede noodzakelijke stimulus 
tijdinformatie er onbewust bij gedacht wordt is 
waarschijnlijk onjuist. Het zou dan namelijk een cognitief 
fenomeen betreffen dat zich op het denknivo afspeelt en geen 
perceptief fenomeen hetgeen vanwege de snelle responstijden 
(trillingsfrequenties van 40 Hz dus tijden van 25 ms) 
onwaarschijnlijk is. 

Aangezien er vele parameters in het spel zijn, rest er nog 
veel terrein voor verder onderzoek. Om algemeen geldende 
uitspraken te k\lllnen doen zal ook een grotere populatie 
proefpersonen onderzocht moeten worden. Het is dan echter 
wel raadzaam om eerst de apparatuur te verbeteren en te 
automatiseren om deze experimenten vlot uit te k\lllnen 
voeren. 
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APPENDIX 1 BESCHRIJVING APPARATUUR 

algemeen 
De opstelling, waarvan in fig. 4 een beeld is gegeven, is 

door dhr A.W. van der Meulen gebouwd ten behoeve van 
eerdere experimenten in met kader van het MEGADOC-project 
van het Philips NatLab. Bij de opstelling hoort een 
uitstekende beschrijving. In [9] worden alle schakelingen 
en instellingen globaal besproken terwijl in [10) alle 
technische details zijn vervat. Enige belangrijke gegevens 
worden hier aangehaald. 

monitor 
De monitor bestaat uit een beeldscherm met hoge resolutie 

en speciaal voor deze experimenten ontworpen en gebouwde 
elektronica. Op het scherm worden in de non-interlaced mode 
2592 en in de interlaced mode 2593 lijnen (oneven) 
geschreven. Van deze lijnen zijn er ongeveer 2280 actief 
(dat wil zeggen zichtbaar). De randen van het scherm zijn 
afgeplakt met zwart papier omdat het beeld niet geheel 
stabiel is. Het beeld trilt daar namelijk en de lijnen 
breken niet allemaal op dezelfde plaats af zodat een 
varierend rafelige rand onstaat. Een blokschema staat in 
fig. 11. 

Voor het opwekken van de lijn- en rastersyncpulsen zijn er 
twee modules. In de ene is een complete videogenerator 
ingebouwd. Een VCO (Voltage Controlled Oscillator) wekt de 
lijnfrequentie op. Deze VCO kan ingesteld worden met een 
spanning van een potmeter aan de zijkant van het display, of 
door een spanning afkomstig van een D/A-converter die zijn 
data ontvangt van de Apple Ile databus. Middels twee 
duimwielschakelaars kan een aantal lijn- en balkpatronen 
worden ingesteld die ontstaan door het periodiek "blanken" 
van het videosignaal. Deze blanking-t.mit kan ook 
rechtstreeks door de Apple worden aangestuurd zodat deze het 
hele beeld naar behoeven donker kan maken. Via deze module 
kan ook een blankingsignaal naar de lichtbak gestuurd worden 
om deze aan en uit te zetten (external blanking out). 

De tweede module bevat een ECL-logic interface met de 
ingangen verticaal-sync (rasterfrequentie), horizontaal-sync 
(lijnfrequentie) en video (beeldinformatie). Aan deze 
ingangen kan het signaal van een externe videogenerator 
worden aangeboden, in dit geval afkomstig van de 
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TGB-modules. Ten behoeve van dit onderzoek is nog een 
modificatie aangebracht aan de ECL-interface. Het 
lichtbak-blankingsignaal van de databus dat via de 
geautomatiseerde module naar de lichtbak gezonden wordt, 
wordt nu ook door de ECL-module versterkt en naar "external 
blanking out" gestuurd zodat daarmee de stimulus van de 
TGB-generator kon worden gestart. 

De monitor kan werken met een rasterfrequentie van 60 tot 
120 Hz, onafhankelijk van de gebruikte module en stand 
interlaced/non-interlaced. Een ingebouwd compensatiecircuit 
zorgt ervoor dat de intensiteit van het beeld constant 
blijft onafhankelijk van de ingestelde frequentie. Om bij 
frequenties onder 60 Hz te kunnen meten kan gebruik gemaakt 
worden van het blankingcircuit. Door middel van blanking 
van een op de twee rasters kunnen zo pseudo-beeldfrequenties 
ontstaan van 30 tot 60 Hz. De automatische 
intensiteitscontrole werkt dan echter niet meer. 

Verder is de monitor uitgerust met tienslagenpotmeters 
voor het instellen van de intensiteit en focusering, en een 
schakelaar om over te schakelen van interlaced naar 
non-interlaced. Ook kan de intensiteit via de ingang V-ref 
ingesteld worden. De ingebouwde potmeter geeft dan een 
off-set waarbij de externe spanning wordt opgeteld. 

Apple IIe computer 
Bij de metingen met de methode van de constante stimuli 

werd de frequentie en soort van de stimulus werd door de 
proefleider met de hand ingesteld. De Apple verzorgde in 
dit experiment volgende functies. 

-registratie van de respons van de proefpersoon via de 
respons-box 

-het bijhouden hoeveel correcte antwoorden gegeven zijn en 
welke (de proefpersoon kan namelijk antwoorden intrekken als 
hij zich vergist heeft) 

-het via de external blanking out starten, na 
ontvangen van een antwoord, van de volgende stimulus. 

het 

De Apple gebruikte hiervoor het meetprogramma "BSP" dat 
een kleine wijziging had ondergaan om het voor dit 
experiment geschikt te maken, het heet dan "EXP". 
listing van het gebruikte programma is bij 

Een 
de 

Megadoc-documentatie [10) gevoegd. Het programma staat ook 
in die vorm op floppy-disc. 

Bij het two-alternative forced-choice experiment werd de 
ingebouwde generator gebruikt. Voor deze meting was het 
programma BSP2 beschikbaar. Dit programma regelt geheel 
zelfstandig het verloop van het experiment. De frequentie 
wordt tussen op te geven grenzen gevarieerd en er wordt net 
zolang gemeten totdat voor alle frequenties voldoende 
geldige antwoorden zijn gekregen. In de MEGADOC 
documentatie staat een uitgebreide beschrijving van het 
programma. Ook dit is aangepast om het geschikt te maken: 
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regel 1846 T=4 werd 1846 T=9 (stimulusduur van 1,5 
sec) 

regel 1854 T=l0 werd 1854 T=15 (langere set-up tijd 
voor de generator) 

regel 1860 T=l00 werd 1860 T=175 (stimulusduur van 1,5 
sec) 

Het programma heet dan "EXP2". 

de videogenerator met TGB-modules 
-Op het IP0 is een grote verzameling Tijd-Gever-Bouwdoos
modules beschikbaar. Deze kunnen in een willekeurige 
configuratie in een frame gebouwd worden en onderling 
verbonden. De belangrijkste module is een tellermodule die 
kan tellen met een ingebouwde of een externe klokfrequentie 
tot een instelbare waarde, eventueel met autores t art zodat 
een deler ontstaat. Een uitgebreide beschrijving vindt men 
in [11). In fig. 12 is aangegeven hoe een tellermodule 
wordt weergegeven in de volgende schema's. 

0.1 msec. 

ex~})--(~ 10 
u-par. 

0 0 rn 
rn 

1 10 st"P O 
.11. 

0.1 ... )-J..(per. 0 0 V 

,U o e>nr 6.xt. et~o oJ 
5 

' 

n 
7S 

T 
0 1111111 0 leindstaV\d t~l\e~ 

Tel:nodul e . Tel~odule met display. schematische 
voorstelling 

fig. 12 TGB telmodule 

De gebouwde generator was bruikbaar voor alle 
experimenten, door het omzetten van schakelaars en 
telmodules konden diverse stimuli gemaakt worden. De 
lijnfrequentie werd extern opgewekt door een 
signaalgenerator en via een TTL-omvormer aan de eerste 
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telmodule toegevoerd (fig. 12). De rasterfrequentie werd 
met een frequentieteller gecontroleerd. De werking van de 
generator wordt beschreven aan de hand van de functies van 
de diverse telmodules. Wanneer de schakelaars in het schema 
in stand I staan genereert de schakeling eenmalige (single 
shot), in stand II periodieke stimuli. 

module 1 vormt de lijnsync-pulsen 
2 deelt door 625 om de rasterfrequentie te 

verkrijgen 
3 telt de lengte van de rastersync-puls af 
4 bepaalt het beginpunt van de witte balk vanaf 

bovenkant scherm 
5 bepaalt hoogte van de balk 
6 bepaalt afstand dy tussen balk en losse lijn 

eronder 
7 bepaalt de tijd dat de losse lijn blijft staan 
8 bepaalt de tijd tussen het starten vd stimulus en 

het verschijnen van de stimulus in beeld 
9 bepaalt de pauze in de periodieke stimuli 

10 bepaalt de dt tussen twee lijnen van een stimulus 
11 bepaalt de duur van een stimulus 
12 zorgt ervoor dat een witte lijn precies een 

lijntijd duurt 

Een aantal telmodules heeft een naam gekregen, in tabel 4 
zijn deze namen aangegeven met de eenheid waarin ze tellen. 

no module naam module afkorting tel eenheid 

4 begin balk bb l ijnen 
5 hoogte balk hb lijnen 
6 dy dy lijnen 
8 delaytijd delay 10 ms 
9 pauze pauze 10 ms 

10 dt dt 10 ms 
11 stimulus duur stim 10 ms 

tabel 4 overzicht telmodules met teleenheden 

opmerkingen 
-De pulsvormers in het schema maken deel uit van de 

versterkermodule. 
-De pulsvormer en de logische poorten voor telmodule 12 

zijn nodig omdat deze telmodule met een flank gestart 
moet worden. Wanneer 
aangestuurd, dan blijft 
voor 1 lijnlengte gestart 

deze met een nivo wordt 
hij soms doortellen wanneer hij 
is omdat het nivo te lang is 
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blijven staan. 
-De tweede lijn van een stimulus blijft staan zolang dt 

is uitgeteld en stim nog niet. 

Met de schakelaars en de telmodulestanden kunnen de gewenste 
stimuli gemaakt worden. Een overzicht van alle bij de 
experimenten gebruikte stimuli staat in tabel 5. 

~odule: bb hb dy delay dt stim pauze . 7 

eXP.eriment 
l"IO: 

1 300-dy/2 1 dy 50 dt dt+1 -
3 (20 ms) 300 1 dy 50 1 2 overslaan *) 
3 (30 ms) 300 1 dy 50 2 3 1 
3 (40 ms) 300 1 dy 50 3 4 2 

etc 
4 stimulus 1 137 201 201 50 2 2 overslaan 1 
4 Il 2 137 201 201 50 3 3 Il 1 
4 Il 3 137 201 201 50 3 3 Il 2 
4 Il 4 137 201 201 50 4 4 Il 2 
4 Il 5 13 7 201 201 50 4 4 Il 1 

6 300 0 1 50 3 3 overslaan 1 
6 (ijking) 300 1 1 50 3 3 Il 1 

tabel 5 overzicht stimuli met instelling modules 

*) dit wil zeggen pauzetijd=0, aangezien de telmodules niet 
tot nul kunnen tellen moet deze dan overbrugd worden. 

De stimulus van experiment 5 is die van experiment 4 
stimulus 2, de stimuli van meting 9 die van experiment 4 met 
hb=0. 

De stimuli van de experimenten 7,8 en 9 zijn gemaakt met 
de interne patroongenerator van het display. 
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APPENDIX 2 LUMINANTIEMETINGEN AAN BEELDSCHERMEN 

De luminantie metingen werden verricht met een 
luminantiemeter model Pritchard Model 1980A PL (IP0 no 
2720/2721). De luminantiemeter is uitgerust met een oculair 
waardoor het te meten object bekeken kan worden en het 
meetveld op het object gericht kan worden. Om een correcte 
luminantiemeting te verkrijgen moet het beeld scherp gesteld 
worden op het object. De meter heeft diverse meetvelden; 
ronde meetvelden van diverse openingshoeken en een 
spleetvormig genaamd slit. Er kan een aantal neutrale 
filters waarvan de verzwakking met een factor tien oploopt 
voor de lens geplaatst worden. Een aantal verschillende 
objectieven kan op de meter gemonteerd worden met 
verschillende hoekvergrotingen. Bij deze metingen is 
gebruik gemaakt van objectief SL l0A. Met dit objectief 
viel het slit-vormige meetveld bij de gebezigde meetafstand 
van 50 cm binnen een beeldlijn, de dikte van het slit is 
ongeveer een halve lijndikte. Er wordt voor gewaarschuwd 
dat bij luminantiemetingen aan beeldschermen de piekwaarde 
van de luminantie veel hoger is dan de gemiddelde waarde die 
op de uitlezing verschijnt. Daardoor kunnen onderdelen aan 
het begin van het meetsysteem in verzadiging raken zonder 
dat dit blijkt uit de uitlezing. Een plaats op het scherm 
wordt namelijk maar f-raster maal per seconde belicht, de 
tijd daartussen is donker. Het is echter niet zo dat de 
tijd dat een pixel licht uitzendt bepaald wordt door de tijd 
dat de elektronenbundel erop valt. Bepalend hiervoor is de 
nalichttijd van het fosfor. De aanstraaltijd kan in de orde 
van nanosecondes liggen wanneer een slit op een enkele lijn 
wordt gericht, de nalichttijd is vast en bedraagt ca 30 us 
voor het bereiken van de 1/e-waarde. Deze gegevens zijn 
gecontroleerd met een oscilloscoop aan de snelle 
video-uitgang van de luminantiemeter (fig. 14). Als met 
een circelvormig meetveld over enkele lijnen gemeten wordt, 
levert dat op de scoop het beeld van fig. 14 bop. De 
eerste lijn licht nog na terwijl de lijn eronder al 
aangestraald is. 

Het meten van de lijnluminantie leverde tevens andere 
problemen op. De lijnen bleken niet steeds op dezelfde 
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t 

1/e, - -

L 

r 
meetveld 

14a luminantieverloop op 
een lijn 

t = aanstraaltijd a 
tb= nalichttijd 

l 
luminantieverloop bij meting over enige lijnen 

t = 1/f'-lijn 

:fig. 14 luminantiemeting via video-uitgang 

plaats te verschijnen hetgeen vooral de luminantiemetingen 
over een klein oppervlak bemoeilijkte. Ook zijn er zodanige 
onregelmatigheden in het fosfor dat binnen het meetslit geen 
sprake was van een homogene verdeling. De luminatie over 
een lijn varieerde dan ook afhankelijk van de 
fosforverdeling enigzins. Ten derde werden de lijnen uit 
twee verschillende rasters niet precies op elkaar geschreven 
zodat de lijn soms wat dikker werd en bijna uit t-wee 
discrete lijntjes ging bestaan zodat in het midden van zo 
een verdikte lijn een iets lagere intensiteit werd gemeten. 
Daarom is zo goed mogelijk met het slit-meetveld de 
luminantie op de lijn gemeten en daarna met een circelvormig 
meetveld van 20' dat over de lijn heenviel. Het bleek dat 
de ijkfactor die toegepast moet worden om uit deze 
resultaten de werkelijke luminantie te kunnen berekenen 5 
bedroeg. Dus de werkelijke luminantie was 5 maal de 
luminantie gemeten met het 20'-veld. Verder konden de 
metingen met het 20' ronde meetveld gedaan worden, hetgeen 
een veel stabielere meting betekende. Enige gemeten 
luminanties staan in tabel 6. 
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ingebouwde generator (patroon 59) 

luminantie (Cd/m2) 
f-raster deelfactor 0 deelfactor 1 

Vref • 5,0 V Vref • 8,3 V 

non- 60 Hz 120 - 125 114 
interlaced 

90 Hz 118 - 114 114 

120 Hz 112 - 115 110 

interlaced 60 122 

120 Hz 119 

over ge-
hele vlak 60 Hz 4,5 

externe generator (f-raster • l00Hz) 

luminantie 
(Cd/m2) 

meting 3 T • 20 ms 140 
40 ms 72 ,5 
60 ms 48 
80 ms 37,5 

100 ms 31 

meting 4 stim 1 7 
stim 2 57 
stim 3 100 
stim 4 78 
stim 5 47 

over lichte 
balk 62 

tabel 6 enige gemeten beeldschermluminanties 
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APPENDIX 3 OPBOUW VAN BEELDBUIS EN 1V-BEELD 

de beeldbuis 
Vanuit een elektronenkanon wordt een smalle 

elektronenbundel gezonden richting scherm (fig. 4). De 
straal wordt door afbuigspoelen zo nodig in horizontale en 
verticale richting afgebogen. Het scherm is bedekt met 
kleine fosforpartikels die oplichten gedurende enige tijd 
nadat ze door de elektronenstraal zijn aangestraald. 

Karakteristieke eigenschappen van een beeldbuis zijn de 
fijnheid van de fosforlaag en de doorsnede van de 
elektronenbundel. Deze bepalen het maximale aantal pixels 
dat op het scherm onderscheiden kan worden (oplossend 
vermogen). Ook van belang is de maximale snelheid waarmee 
de spoelen de elektronenbundel kunnen afbuigen. Wanneer de 
afbuiging en daarom de afbuigspanning te snel varieert 
ontstaan er te hoge inductiespanningen in de spoelen. Dit 
bepaalt dus het maximale aantal lijnen dat per seconde op 
het scherm geschreven kan worden. Samen met het gewenste 
aantal lijnen per beeld bepaalt dit het maximale aantal 
beelden per seconde van het beeldscherm. 

opbouw van het beeld 
Een TV-beeld is opgebouwd uit horizontale lijnen (fig. 

4). Deze worden onder elkaar van links naar rechts ophet 
scherm geschreven te beginnen links boven. De 
lijnoscillator die de verticale afbuigspoelen aanstuurt, 
genereert een zaagtandvormige spanning die de bundel van 
links naar rechts over het scherm beweegt. De 
rasteroscillator genereert een zaagtandspanning voor de 
horizontale afbuiging. De rasterfrequentie is het aantal 
lijnen maal zo klein als de lijnfrequentie. De twee 
oscillatoren worden met elkaar en met de beeldinformatie 
gesynchroniseerd met behulp van sync-pulsen, zodat er 
precies het juiste aantal lijnen in een beeld staat en dit 
beeld ook stil op het scherm staat. 

Het hier beschreven systeem heet "progressive scan • Bij 
1V heeft men echter gekozen voor een enigzins anders 
systeem. Er worden eerst de helft van het totale aantal 
lijnen per beeld (bijvoorbeeld 312,5) lijnen over het hele 
scherm geschreven waarna de andere lijnen tussen de eerste 
in geschreven worden (fig. 5b). Dit principe heet 
"interlacen", een set van 312,5 lijnen noemt men een raster 
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(field). Er gaan dus twee rasters in een interlaced beeld 
(frame). Het voordeel van dit systeem is dat de 
herhalingsfrequentie van de beelden twee maal zo groot lijkt 
terwijl de resolutie van het beeld wel behouden blijft. Bij 
een interlaced beeld moet altijd een oneven aantal lijnen 
geschreven worden, bij een even aantal zouden de twee 
rasters precies op elk.aar worden afgebeeld. Bij een oneven 
aantal lijnen beginnen de oneven rasters precies halverwege 
de eerste lijn tussen het andere veld in. 

Het aantal lijnen dat in een beeld geschreven wordt is 
afhankelijk van het gebruikte TV-systeem. In Nederland is 
de norm voor een TV-beeld 625 lijnen, in de VS bijvoorbeeld 
525. De beeldinformatie is bevat in het videosignaal. Dit 
bepaalt de intensiteit van de elektronenbundel en daarmee de 
plaatselijke luminantie op het scherm. Aan dit videosignaal 
worden nog een aantal aanvullende eisen gesteld. Na het 
schrijven van een lijn iooet het enige tijd "donker" zijn 
(blanking) om de terugslag van de elektronenbundel over het 
scherm onzichtbaar te maken en vanwege enkele 
schakeltechnische omstandigheden. Op dat punt wordt 
namelijk het zwartnivo opnieuw gedefinieerd, een 
clamp-schakeling legt het gelijkspanningsnivo "nul" op de 
momentane waarde van het videosignaal. Is het videosignaal 
op dat moment niet nul (=zwart) dan wordt dat nivo toch als 
zwart gedefinieerd zodat alle tinten wat minder wit worden. 
Blijft de blanking geheel achterwege dan is het zwartnivo na 
ca 30 lijnen zover verlegd dat het hele beeld zwart blijft. 
Aan het eind van een beeld moet het videosignaal ongeveer 20 
lijntijden lang zwart zijn om de terugslag van de 
rasteroscillator te maskeren. 

Enige karakteristieken voor 625 lijns TV 

-beeldfrequentie 25 Hz beeldtijd 40 ms 
-rasterfrequentie 50 Hz rastertijd 20 ms 
-lijnfrequentie 15.625 Hz lijn tijd 64 US 

-aantal beeldpunten+ 625x625• 400.000 
-nalichttijd fosfor 30 US (1/e waarde) 
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