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SAMENVATI'ING 

Het doel van het onderzoek was de de Lange-karakteristieken te 
meten bij hoge achtergrondluminanties en een Ganzfeld. Als 
referentie moesten àeze ka.cäkteristieken ook nog gemeten worden bij 
twee andere (lagere) achtergrondluminanties. 
Verder moesten ook nog de drempel als functie van het aantal toppen 
met de frequentie als parameter én de 50% flikkerfusie-frequentie 
als functie van de achtergrond.luminantie gemeten worden. Dit alles 
diende eerst met sinusvormige roodulatie gedaan te worden en 
eventueel ook met rechthoekige pulsjes. 

Onrlat de opstelling niet naar behoren werkte, zijn niet alle 
metingen van de oorspronkelijke opdracht verricht. Nadat de 
apparatuur goed afgesteld was, is er alleen gemeten bij een hoge 
achtergrondluminantie. 
De gemeten karakteristieken zijn: 

1) De Lange karakteristieken d.w.z. de drempel als functie van 
de frequentie. Dit gebeurde bij 3 seconden inspectietijd en 
met sinusvormige roodulatie; 

2) De drempel als functie van het aantal aangeboden toppen met 
de frequentie als parameter en weer sinusvormige modulatie; 

3) De drempel als functie van het aantal aangeboden rechthoekige 
pulsen. 

De vorm van de de Lange karakteristieken bij 3 seconden inspectie
tijd, sinusvormige modulatie en een Ganzfeld vertonen slechts één 
afwijking met de verwachtingen ( 1. 0 Hz) • 

De gevonden reciproke van de helling (B) van de kurve waar de 
drempel bij sinusvormige modulatie afhankelijk van het aantal 
toppen is uitgezet, is normaal voor beide proefpersonen. Alleen bij 
25 Hz en 40 Hz gaat deze kurve bij een hoog aantal toppen horizon
taal lopen. Dit is niet te verklaren met het in dit verslag 
gebruikte model. 

De gevonden reciproke van de helling (B) van de kurve voor pulsvor
mige roodulatie is ook normaal voor beide proefpersonen. 
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1 INLEIDING 

Aan het onderzoeksinstituut IPO (Instituut voor Perceptie 
Onderzoek), een samenwerkingsverband van äe Technische Hogeschool 
Eindhoven (THE) en Philips Onderzoekslaboratoria, 'N'Ordt door de 
vakgroep die zich bezighoudt met de perceptieve eigenschappen van 
het menselijke visuele systeem, de zogenaarcrle visuele groep, 
onderzoek verricht naar o.a. perceptieve beeldkwaliteit van 
beeldschermen, helderheid en helderheidscontrast van verscheidene 
bronnen en karakteristieken van het menselijke visuele 
overdrachtssysteem. Het in dit rapport beschreven onderzoek is 
verricht in het kader van de opleiding tot elektrotechnisch 
ingenieur en is als stage vervuld aan bovengenoerrd instituut. 
Het onderzoek had betrekking op de karakteristieken van het 
menselijke visuele systeem. 

De waarneembaarheid van flikker in licht hangt af van: frequentie 
van de eerste hannonische van de flikker, achtergrondlLnninantie en 
modulatiediepte (de lange, 1952). Het onderzoek van de lange 
resulteerde in een aantal modulatie-overdracht-karakteristieken, 
die daarna de "de lange karakteristieken" werden genoerrrl. In dit 
rapport staan onder meer enkele de de lange-karakteristieken van de 
beide stagiairs, gemeten met een Ganzfeld (dat wil zeggen dat bij 
het meten van de de lange-karakteristieken het totale blikveld 
wordt ingenomen door de stimulus). Specifieke belangstelling ging 
uit naar de de de lange-karakteristieken voor een hoog 
luminantieniveau, gemeten bij ongelimiteerde inspectietijd (zie 
paragraaf 4.2 voor het begrip ongelimiteerde inspectietijd) en op 
50% flikkerdrempel (dat wil zeggen dat de proefpersoon in de helft 
van het aantal gevallen dat flikker wordt aangeboden, die flikker 
ook detecteert). De lange-karakteristieken (ook gemeten bij 
ongelimiteerde inspectietijd) voor twee lage ltnninantieniveaus 
rooesten als referentie- en contrêlemiddel dienen. Verder diende bij 
de 3 ltnninantieniveaus de drempel als functie van het aantal 
(positieve en negatieve) sinusvorrnige toppen bepaald te worden. Een 
ander onderdeel van het te verrichten onderzoek bestond uit het bij 
verscheidene modulatiediepten meten van de 50% flikkerfusie
frequentie als funktie van het achtergrondniveau. Er werd gestreefd 
naar een totale hannonische vervorming van 5% bij 100% modulatie
diepte.Indien ons nog tijd resteerde, diende l:ovenstaande met 
rechthoekige pulsen herhaald te worden. 
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2 THEORETISCHE BF.SCHOUWIN:; 

2.1 Model van het menselijke visuele svsteem 

Een roodel van het m:nselijke visuele systeem (Roufs 1972a,1972b, 
1974a,1974b) is gebaseerd op het volgende: 

1) Het oog wordt gestimuleerd met L(t), een 
tijdafhankelijke lichtstirnulus. Op het netvlies 
(retina) wordt dit vertaald in E(t); 

2) Het signaal E(t) wordt doorgegeven aan een 
quasi-lineair systeem L(E). De parameters van dit 
systean hangen af van het achtergrondniveau E. Het 
uitgangssignaal van dit systeem noemen we u(t); 

3) Detectie van een verandering in E(t) vindt plaats als 
de san van het signaal u(t) en de ruis boven een 
bepaald niveau d ( het zogenaamde drempelniveau, dat 
varieert t.g.v. ruis) uitkomt. 

L(E) 

1Mt: 
C: 

C 

ja 

nee 

CD ,,, ~· +d 
~ ~ f ref.niveau 

E • -d a, 
ia 
a, 
C: 

.21 ,,,. + d 
j V.-..~ J refn;veau 

-d 
- tijd 

fig 1 Model van het m:nselijke visuele systeem 

ad.1: E(t) stelt dus de retinale verlichtingssterkte voor. Deze 
staat als volgt in verband m:t de luminantie L: E(t)=L(t)*Ap 
met L de luminanti~ in candela per m2 en An de oppervlakte 
van de pupil in rmn • De eenheid van retinaie 
verlichtingssterkte is troland, afgekort met Td (Roufs, 
1984). 
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ad.2: Onder quasi-lineair verstaan we hier:lineair voor 
voldoend kleine amplitudevariaties in voldoend korte 
tijd.Voor sinusvormige stimulussignalen L(t)=Io(1+m sint.Jt.) 

(met retinale verlichtingssterk+'...e E(t)=fo! 1-+m si~wt)=Ec,+e 

sin(l.Jt) is het uitgangssignaal van L(E) dus ook sinusvormig 

u(t)=e,P(W,E) 1 sin (<,Jt-lp(W,E), met P(l..l,E) = 

overdrachtsfunctie en tp(W,E) fasedraaiing van het 
uasi-lineaire systeem. De overdrachtsfunctie P (l..l, E) = 
P(W,E) (exp(-jtp(w,E)) wordt temporele contrast-

d 
overdrachtsfunctie genoerrrl (Engels: 'IMI'F: Temporal Modulation 
Transfer Function). Op basis van eerdere resultaten van onder 
andere de lange veronderstelt men dat aan deze condities is 
voldaan in de buurt van de flikkerdrempel. Zoals in paragraaf 
4.2 beschreven zal worden, voldoen onze experimenten aan de 
hierboven genoerrrle condities; 

ad.3: De ruis wordt "gaussisch" verondersteld d.w.z. dat de ruis 
nonna.al verdeeld is met verwachtingswaarde nul. Ter 
vereenvoudiging stellen we dat detectie optreedt in 50% van 
de gevallen indien voldaan is aan: 
max(u(t))=d, dus jP(W,E)j= 1 (1) 

d Eom(W) 
met m((.J) : de IOOdulatiediepte op drempelniveau bij 
hoekfrequentieGJ. Indien dus de modulatiediepte bekend is 
waarbij in 50% van de gevallen detectie optreedt, kan uit ( 1) 
de 'IMTF experimenteel bepaald worden. 1 wordt ook v.el 

Eom(t.J) 
amplitudegevoeligheid genoerrrl. Het maximum daarvan wordt de 
gevoeligheidsfactor S genoerrrl. Deze laatste is afhankelijk 
van het achtergrondluminantieniveau E. 
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2.2 De Lange-karakteristieken 

De Lange heeft een impuls voor simplificatie van flikkerfusie 
experimenten gegeven. Hij liet na'!elijk zien dat Fourieranalyse 
gebruikt kan worden an de flikkerdrempel van arbitraire peciodieke 
signalen te voorspellen uit flikkerfusie curven van harmonisch 
gemoduleerd licht met hetzelfde achtergrondniveau. Voor de de Lange 
karakteristieken blijkt alleen de eerste harmonische van belang te 
zijn aràat de tweede en hogere hannonischen al zodanig verzwakt 
worden dat hun invloed verwaarloosd kan worden. 

De krcmne wordt door twee punten gespecificeerd: 
1) Aan de hoogfrequent kant wordt de afsnijfrequentie fh 

gedefinieerd als de frequentie waarbij de modulatie
gevoeligheid tot op de helft van de maximale is gedaald. 

2) De top van de grafiek wordt de gevoeligheidsfactor S 
genoarrl. 

no flicker 

fig.2 Een de Lange-karakteristiek (Roufs, 1972a) 

De gevoeligheidsfactor S neemt af bij toenerreoo achtergrondniveau. 
Het visuele systeem wordt dus ongevoeliger. 

fig.3 Gevoeligheidsfactor S als functie van het 
achtergrondluminantie (Roufs 1972a) 
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De afsnijfrequentie fh neemt toe met toenemende achtergrond
intensiteit. Het visuele systeem wordt dus sneller. 

0 .__...___._...___._ ___ _.___. 

-1 o 1 2 3 , 51og
10

td 
--~ background intensity E 

fig 4 Afsnijfrequentie fh als functie van de 
achtergrondluminantie (Roufs, 1972a) 

Dit betekent dat de grafieken met toenemende achtergrondluminantie 
een verschuiving naar beneden en naar rechts vertonen • 

.g 
~ 

LL----1-----1-+---+---+--_, 
J 

-s 1 
0 

10 1001-tz 
11 
__ 1:......,2.__-"'s.....:,;:10...__ _ __..1001-tz 

1 2 log,
0
Hz O 2 log10Hz 

log frequency . f 

fig 5 De Lange-karakteristiek (Roufs, 1972a) 
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3 BIJSTELLIN3 VAN HET ONDERZOEK EN VERWACHTIN3EN TEN AANZIEN VAN 
MEETRESULTATEN 

3.1 Bijstelling van het onderzoek 

Aangezien de opstelling, die voor de experimenten gebruikt diende 
te worden, binnen het te gebruiken gebied van modulatiediepten in 
eerste instantie niet voldeed aan de in de inleiding genoerrrle 
vervonningseisen, is door de beide stagiairs een aantal 
aanpassingen aan de opstelling uitgevoerd. Verder is een deel van 
de ter beschikking staande tijd besteed aan het zoeken naar de 
oorzaak, -waarom de gebruikte xenonlamp niet startte. Daardoor bleek 
een groot deel van de o:pciracht niet te vervullen binnen de gestelde 
tijd. Het onderzoek evolueerde dan ook tot: Meet de de 
lange-karakteristieken bij ongelimiteerde inspectietijd (zie pag 
11) in een Ganzfeld-experiment bij hoog luminantieniveau, op 50% 
flikkerdrempel en bij gepoorte sinusvonnige modulatie. Bepaal 
verder met behulp van metingen de 50% drempel als functie van het 
aantal sinusvormige pieken. Meet ook de 50% drempel als functie van 
het aantal pulsen van ongeveer 2 tot 4 msec. Deze pulsen dienden 
onafhankelijk te zijn in verbarrl net sorrmatie van afhankelijke 
pulsen in het visuele systeem (Roufs, 1974a). Gebleken is dat de 
pulsen zeker onafhankelijk zijn indien tussen de pulsen neer dan 
250 msec. zit. 
De resultaten van dit laatste deel van de o:pciracht zouden een 
bevestiging noeten geven voor de numerieke waarden zoals die 
gevonden werden bij sinoidale stimulus. 

3.2 Verwachtingen ten aanzien van neetresultaten 

Bij de de lange-karakteristieken net sinusvormige modulatie, 
ongelimiteerde inspectietijd en hoge achtergrondluminantie 
verwachtten we, dat de karakteristieken een sterke piek bij 
ongeveer 10 Hz en een hoge afsnijfrequentie hebben. Aan de 
laagfrequent kant verwachtten we een lagere transmissie orcrlat 
evenals bij Kelly geen randreferentie aanwezig is (Kelly, 1961). 

Bij de karakteristieken, -waarbij de drempel als functie van het 
aantal sinoidaal gem:x:l.uleerde toppen gerreten wordt, verwachten we 
een afnaxre van de drempel bij een toenaxre van het aantal pieken 
(statistisch is dit zonder neer duidelijk; des te neer pieken de 
proefpersoon krijgt aangeboden, des te groter is de kans op 
detectie). De reciproke van de helling van deze karakteristiek, B 
genaarcrl, is in veel gevallen ongeveer 4.0 tot 6.5 gebleken. 

Bij de karakteristieken, -waarbij we de drempel als functie van het 
aantal pulsen meten, verwachten we een B-waarde die globaal ligt 
tussen 5.0 en 8.0 (voor een verklaring van het verschil in B zij 
verwezen naar paragraaf 5.2). 
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4 OPSTELLING EN ME:Em:ONDITIES 

4.1 Globale schets van de gebruikte opstellingen 

4.1.1 Globale schets van de gebruikte opstelling voor het reten met 
gepoorte sinussen 

De principewerking van de opstelling zal hieronder uiteengezet 
worden, met dien verstande dat afgezien wordt van de werking van de 
synchronisatie. Dit bevordert namelijk het inzicht in de schakeling 
niet en bevordert evenmin de overzichtelijkheid van het schema. 
De opstelling waarrree gemeten is, ziet er globaal als volgt uit: 

functie-
generator 1 ~---... 

dB- Heinzinger vario-s

Pl)(!rt - ---------t ·verzwakker ._..,_-4 stuurkast 

functie-. ' 
.generator 2 

interval

.keuze

schakelaar 

start-reset
initiatie 

xenonl.altp 

counter 

gevoelige 

cel 

counter 

1e interval ..,....,.,... ... 2e interval 

audio
signaal
gever 

fig 6 Globale schets van de gebruikte o:pstelling voor 
het meten met sinusvormig gemoduleerd licht 

De Heinzinger stuurkast geeft (geen modulatie) een constante 
spanning af aan de xenonlamp, die als gevolg daarvan een konstante 
achtergrondluminantie geeft. De constantheid van deze luminantie 
wordt gegarandeerd door een terugkoppeling, waarvan een 
lichtgevoelige cel deel uitmaakt. Wanneer nu met behulp van de 
start-reset-initiatie de schakeling wordt geactiveerd, gebeurt het 
volgende: Teller 1 wordt gestart. Het moment van starten wordt 
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gemarkeerd door een signaal uit de audio-signaalgever. Op het 
(vooraf instelbare) moment dat teller 1 het tellen beëindigt, wordt 
teller 2 geactiveerd. Ook dit morrent wordt gemarkeerd door een 
signaal (met een andere toonhoogte) van de auäio-signaalgever. 
Teller 2 zal na een bepaald (eveneens vooraf instelbaar) 
tijdsinterval het tellen beëindigen. Ook dit moment wordt weer 
gemarkeerd net een toon van de audio-signaalgever. Zodoende hebben 
we dus twee tijdsintervallen gekreëerd. Met behulp van de 
interval-keuzeschakelaar kan gekozen worden in welk van de twee 
intervallen het licht gemoduleerd dient te worden. De vario-s-poort 
combineert de signalen van functiegenerator 1 en 2 tot een zodanig 
signaal dat het menselijk visuele systean geen last heeft van een 
in- en uitschakelverschijnsel ten gevolge van het in- en uitscha
kelen van het 3inusvormig signaal. Via een instelbare verzwakker 
bieden we nu dus in het gekozen interval een signaal aan de 
Heinzinger stuurkast aan, die dit signaal moduleert met het 
konstante signaal. De xenonlamp zal nu (afhankelijk van de instel
ling van de verzwakker én van het aantal sinusvormige gemoduleerde 
pieken, zichtbaar of niet zichtbaar) gaan flikkeren. 
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4.1.2 Globale schets van de gebruikte opstelling bij het meten met 
pulstreinen 

Deze opstelling heeft het volgend schema: 

pulsteller 

stop 

pulsvonner 

pauzecounter 

in~rval
keuze

schakelaar 

start-reset
. initiatie 

dB- Heinzinger ----11 , -verzwakker .,._..,_➔ stuurkast 

xenonlamp 

counter 

·gevoelige 
. cel 

counter 

le interval ..,._,._ ... 2e interval 

audio-, 

'sig~
gever 

fig 7 De gebruikte opstelling voor pulstreinen 

Voor de blokken Heinzinger stuurkast, xenonlarnp, lichtgevoelige 
cel, de start-initiatie, intervalkeuze-schakelaar, counter 1e 
interval, counter 2e interval en audio-signaalgever wordt verwezen 
naar paragraaf 4.1.1. 

In deze opstelling wordt echter naar keuze in het eerste of t~ede 
interval een aantal onafhankelijke pulsen (290 rnsec. pauze tussen 2 
pulsen) , ieder met een lengte van 2. 5 rnsec. , gemoduleerd met het 
constante signaal van de Heinzinger stuurkast. De pulsen worden nu 
niet gepoort, aangezien bij dit experiment rren juist geïnteresseerd 
is in de responsie van het menselijke visuele systeem op het in- en 
uitschakelverschijnsel. De hoogte van oe pulsen is ~r in te 
stellen met behulp van een verzwakker. Ook nu zal de xenonlarnp, 
afhankelijk van de instelling van de verzwakker en het aantal 
pulsen, zichtbaar of onzichtbaar gaan flikkeren. 
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4.2 Meetcondities 

De beide proefpersonen keken met hun rechteroog. Om storende 
invloeden van buitenaf te eli.'nineren moesten de proefpersonen over 
hun linkeroog een zgn. "Mesje Dajan-lapje11 dragen. De 
helderadaptatie is een adaptatie die vrij snel verloopt, in 
tegenstelling tot donkeradaptatie. Aangezien we door tijdgebrek 
(zie par 3.1) niet aan lage luminantieniveaus zijn toegekomen, is 
altijd met helderadaptatie gewerkt en hoefde de proefpersoon 
slechts enkele minuten te "wennen". 
De methode, waarmee gewerkt is, staat bekend als "Two Alternative 
Forced Choice" (TAF). Dit houdt in, dat er een keuze gemaakt moet 
v.0rden tussen twee alternatieven. In cnze experimenten hadden--;;ë""" 
aldus te maken met 2 tijdsintervallen. In één van die intervallen 
werd de stimulus aangeboden. De proefpersoon werd opgedragen te 
antwoorden in welk van de 2 intervallen hij de stimulus meende 
gezien te hebben met toepassing van de extreme detectieregel, dat 
wil zeggen, indien de proefpersoon binnen één interval meende ook 
maar iets afwijkends te zien, dit interval gekozen werd. De 
proefpersonen hadden de mogelijkheid om bij plotseling 
concentratieverlies of plotselinge oogbewegingen de meting over te 
doen. Bij de TAF-methode is de kans dat bij toeval het goede 
interval gekozen wordt, terwijl niets is gedetecteerd, gelijk aan 
50%. Daardoor loopt de psychometrische kromre niet van O naar 100%, 
doch van 50 naar 100%, indien de proefpersoon geen onzuiverheid 
introduceert door voorkeur voor één van de intervallen. 

·..-1 

100 100 ~ 

-~ 
~ 

Î î1s C: 

~ 
C: so 50 a, 
C' 

~ 
i 
a, 

! 
C: 0 0 a, 

Ia C) .. 
1-< 

& ~ 

. stimulussterkte 
~ - . . 
! stimulussterkte 

fig 8a. en 8b Psychometrische kromren, normaal en bij gebruik van 
TAF 

De drempel komt dus niet op 50% te liggen, maar op 75%. 
Zoals uit deze figuren blijkt en mathematisch aangetoond kan 
v.0rden, bedraagt de helling op drempelniveau bij TAF de helft van 
de helling op drempelniveau zonder TAF. Dit zal later (paragraaf 
5.2) nog van belang blijken te zijn. 
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Metingen met een sinoidale stimulus en onbeperkte inspectietijd 

De metingen moesten gebeuren met zogena.anrle onbeperkte 
inspectietijd d.w.z. dat de proefpersoon zolang tijd heeft tot hij 
zijn beslissing genomen heeft. Dit is echter bij de TAF methode 
niet te realiseren. Er werd daarom ook gekozen voor een 3 seconden 
durende stimulus aangel:xxien in 4 seconden durende intervallen. Wij 
hebben dit beschou\\d als onbeperkte inspectietijd o.a. orrrlat het 
voor onervaren proefpersonen, zoals wij waren, moeilijk is om je 
langer dan 4 seconden te concentreren. Verder moest erop gelet 
worden dat je bij de metingen niet te ver oovendrempelig rrat, onrlat 
dat flikkeradaptatie veroorzaakt. 
Na enkele pilotmetingen die verricht zijn an een grove indicatie 
van de drempel te krijgen zijn we de metingen gaan uitvoeren. 
Er werd bij zeventien verschillende frequenties gemeten die 
varieerden van 1 Hz tot en met 100 Hz. Bij elke frequentie werden 
zes series van tien metingen gedaan ( 6 dB standen) • Om elke 
frequentie te meten was ongeveer een volle dag nodig. De punten uit 
de grafieken zijn op 3 dagen gemeten en daarover is gemiddeld. 
Elke dag verschuift ook de detectiedrempel en elke dag is ook de 
diameter van de pupil anders. Elk :punt is dus ontstaan uit 180 
beslissingen. 
Er is bij het meten op gelet dat de frequenties geward werden 
d.w.z. niet van lage frequenties naar hoge frequenties of 
orrgekeerd, maar alle frequenties door elkaar heen. Verder is ook 
elke dag een omkering geweest van de volgorde van de frequenties 
waarmee men de dag ervoor gemeten had. Dit gebeurde arrlat bekend is 
dat de drempel op één dag verloopt (Roufs, 1981 :zaagtandvorm). 

pauze pauze meettijd 

fig 9 Drempel als functie van de meettijd (Roufs, 1981) 
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Metingen met sinoidale stimulus met beperkt aantal toppen 

Bij deze metingen die uitgevoerd zijn bij 4 frequenties, W:lS het 
aantal to:i;-.pen dat aangeboden werd variabel. Om echter geen last te 
hebben van inschakelverschijnselen moest de poort langzaam opkomen 
(flanken duren 200 m.sec.) en dat beperkte het aantal te meten 
punten. Echter speelt hier ook in mee dat bij een mg kleiner 
aantal toppen de kans dat een top van 60-80% meespeelt te groot 
wordt. 
Zo is gemeten: aantal toppen 

!:t 8 16'- 32 

5 * * * -
10 - * * * 
25 - - * * 
40 - - - * 
*Wel gemeten 
-niet gemeten 

64 12S 

- -
- -

* * 
* * 

We konden hier de gedwongen keuzeintervallen naar gelang de duur 
van de poortfunctie korter maken. 
Bij 5 en 10 Hz is niet verder gemeten dan tot resp. 32 toppen en 64 
toppen atrlat dan de duur van de stimulus langer was dan de 3 
seconden van de eerste metingen. 

Ook bij deze metingen (die vanwege de korte meettijden veel sneller 
gingen) werden de 4 frequenties én het aantal toppen goed geward. 
Ook hier werd weer op 3 verschillende dagen gemeten. Ook hier is 
dus elk punt ontstaan uit 180 beslissingen. 

Metingen met stimulus puls(trein) 

Bij deze metingen was het aantal aangeboden pulsen in de pulstrein 
variabel. Ook hier werd het aantal pulsen geward. Verder werd in 
zgn. "counterbalance" gemeten d.w.z. indien eerst bij bijv. 4 
pulsen achtereenvolgens de series (dB standen) 24, 26, 23, 27, 25 
dB werden afgehandeld, volgde auniddelijk daarop de volgorde 25, 
27, 23, 26, 24 dB. Dit wordt gedaan om vermoeidheid
verschijnselen (langzame drift) te elimineren (zie fig 9). Dit 
proces werd op dezelfde dag herhaald, dus elke Bis voortgekomen 
uit 200 beslissingen. Alle waarden voor B zijn voortgekomen uit 2 
metingen op één dag. 
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4.3 IJkprocedure 

Qn uit te kunnen rekenen hoeveel procent modulatiediepte we bij een 
bepaalde dB verzwakkerstand hadden was het noodzakelijk dat we 
ijkingen verrichtten. 
De fotodiode gaf, als er geen stimulus aangeboden werd, een 
gelijkspanning af. Gaf reen echter wel een stimulus dan werd er op 
die gelijkspanning een sinus gemoduleerd. De modulatiediepte van 
het licht is te relateren aan de modulatiediepte van deze 
spanningen. 
We hebben voor alle frequenties waarbij we zouden gaan meten een 
ijkmeting gedaan en wel bij dB standen die ruim rond het 
drempelniveau lagen. De ijking is verricht in de situatie waarin 
ook de reetingen zijn verricht d.w.z. dat we elke keer de 
wisselspanning na het startsignaal aflazen. Bij de lage frequenties 
(1-4 Hz) was het niet roogelijk om de digitale voltmeter te 
gebruiken en lazen we de spanningen met behulp van een 
geheugenscoop af. Voor hogere frequenties konden we wel gewoon de 
voltmeter gebruiken. VÈl rooest dan de afgelezen spanning reet een 
factor 2 vermenigvuldigd worden orrrlat de voltmeter r.rn.s waarden 
aangeeft. Door de amplitude van de wisselspanning te delen door de 
gelijkspanning kreeg rren de modulatiediepte. 

Ook bij de pulsrnetingen is een ijking verricht. Hier kon vanwege de 
korte duur van het signaal alleen maar van de oscilloscoop 
afgelezen worden (de pulsrnodulatie Illp is gedefinieerd als het 
lurninantieincrement oL gedeeld door achtergrondlurninantie L en is 
dus afhankelijk van de duur van de puls die in dit geval 2.5 msec. 
is). Ook had je hier niets te maken met frequenties en dergelijke 
want variatie van het aantal toppen maakte natuurlijk niets uit. Er 
hoefde dus alleen maar spanningen bij bepaalde dB-waarden afgelezen 
te worden. 
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5 RESULTATEN VAN DE Mfil'IN:;EN 

5. 1 Resultaten en discussie van de metingen met gepoorte sinussen 

De resultaten van de metingen met 3 sec. inspectietijd zijn 
uitgezet in fig.12 en fig.13 en tabel 1 en 2 voor respectievelijk 
PP EB en PP GJL. Zoals in parargraaf 4.2 al is vermeld, is elk punt 
tot stanJ gekomen uit 180 beslissingen, gelijkelijk verspreid over 
3 dagen. Het gemiddelde is berekend uit de resultaten van die 3 
dagen. De standaarddeviatie (SD) werd bepaald uit: 

G n-1 -s<!!:_>=V[<xi-x> 2 
' 

(Wis 49, 1981) 
n-1 

In de figuren is aan beide zijden 2 s(x) uitgezet, dit an te 
voldoen aan een 95% betrouwbaarheidsinterval (bij cumulatief 
nonnale verdelingen). Uit de figuren blijkt, dat de verwachtingen, 
zoals in paragraaf 3.2 geformuleerd, uitkomen, rekening houdeoo met 
de meetnauwkeurigheid. Uitzondering hierop vonnt het punt bij f=1.0 
Hz, dat minder laag ligt dan verwacht (Kelly). Bij eerdere metingen 
met redelijk grote velden (1°) en redelijk grote 
achtergrondluminantie ( 1200 Td, PP JP) trad dit effect niet op, 
noch bij een Ganzfeld en lage achtergrondluminantie (zie 
onderstaande figuren). 

-1.0 

-ï 
- -c 
1 -., C, 

>, .2 

,.. 

--"> 
~-2.0 
u, 
C ., 
u, 

0.. 
E 
CG 
Cl) 

.2 

() 

-3.0 

-1.0 

, 

E:1200 td 

' 0 

(.:) 

.> 

~~ 
(:$::) ~ 

(.:) (.:) 

0 JP 0 
<h , 

' .. 

r.i 

0 

.. 

' 

0.0 1.0 [1og10Hzj 2.0 
log frequency f 

fig 10 Meting met 1° veld en 1200 Td, JP 
(Roufs, 1976) 
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10'--------.-----......... ------, 

X \5° 
.e:. •• . ~ 
□ .,. 

1 
10 

.... r( 
otd 
♦ 31d 
.1,.57fi 

1 

•fOW 
0 Ganzteld 

frequency (Hz) 

H.J.M. 

E•62 td 

fig 11 Meting met o.a. Ganzfeld en 62 Td, HJM 
(Roufs, 1980) 

Gezien de meetnauwkeurigheid kunnen uit dit effect echter oog geen 
harde conclusies getrokken worden. 

Ce resultaten van de metingen, waarbij de drempel als functie van 
het aantal toppen gemeten werd, zijn gebundeld in de figuren 14 t/m 
17 en 18 t/m 21 en tabel 3 en 4 voor respectievelijk PP EB en PP 
GJL. Ook hier is elk ,Pll1t tot stand gekomen uit 180 beslissingen en 
ook voor de SD geldt hetzelfde als hierboven reeds vermeld. 

Ce figuren 14, 18 en 19 geven een helling ( en dus een /3, de 
reciproke van de helling) die normaal genoercrl kan worden, gezien 
voorgaande resultaten met andere proefpersonen. Echter, de figuren 
15, 16, 17, 20 en 21 leveren interessante verschillen mèt 
betrekking tot de helling. Fig 15 levert 13=7. 14, doch dezelfde 
figuur levert ook /3=4.0. Vanwege het gering aantal punten op de 
grafiek kan over /3 nu geen uitspraak worden gedaan. Vandaar ook, 
dat het verzoek kwam om /3 te bepalen uit een meting met 
pulstreinen. Verder is het verschijnsel van het horizontaal gaan 
lopen bij een groot aantal toppen in de figuren 16, 17, 20 en 21 
oprerkelijk te noerren. Tot nog toe kan dit niet verklaard worden 
met behulp van het in. paragraaf 2. 1 beschreven model. 

Perceptieve verschijnselen 

De lichtvariaties worden afhankelijk van de frequenties 
verschillend waargenomen. Bij de lage frequenties (1 tot 5 Hz) zie 
je duidelijk het licht helderder en minder helder worden. Als je 
het minder helder ziet worden, komt de donkere "golf" van buiten 
naar binnen. Dus aan de buitenkant wordt het het eerst donker. Bij 
het weer helder worden gebeurt het tegenovergestelde. Eerst wordt 
het in het centnnn van het gezichtsveld weer helder en dit breidt 
zich dan uit naar de buitenkant. 
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Bij hogere frequenties ( 5 Hz tot en met 100 Hz) kun je niet meer 
spreken over het helder en minder helder zien worden van het 
licht. Bij deze frequenties zie je onrust, flikkeringen in de 
periferie van het gezichtsveld. In het centrum zie je vrijwel 
niets. Bovendrempelig zie je een soort van rollenà tralienetwerk. 
Ook zie je bij deze hoge lichtsterktes voortdurend be~ende zwarte 
vlekken (die niet samenhangen met de modulatie, doch een begrenzing 
over ca. 1° hebben) verschijnen die erg storend zijn voor de 
concentratie en dus het resultaat negatief kunnen teïnvloeden. 

5.2 Resultaten en discussie van de metingen met pulstreinen 

Doel van deze metingen was het vinden van a. Deze variabele wordt 
ten eerste bepaald uit de psychometrische krorme van één flits (de 
waarnemingskans als functie van de verzwakking, zie fig. 22a en 
23a). De formule die gebruikt wordt is: 

6= 1 • 15 ~ met C5' = 1 
,r · T -2x_2_1 ___ 8x_(,....,d-p/ .... d.,..v..,..)p=o. 75 (3) (Roufs, 1974b) 

De factor 2 in de noemer van (3) is een gevolg van het meten met 
TAF, waardoor de helling een factor 2 minder steil wordt ten 
opzichte van normaal (zie ook figuur 8a en 8b in paragraaf 4.2). 
a volgt bovendien uit de helling van de drempel van de pulstreinen 
als functie van het aantal pulsen op dubbellogaritmische basis (zie 
f ig • 22 en 23) • 
Voor PP EB liggen de waarden voor a in de normale range 
(Boveral1=6.79). 
Voor PP GJL zijn de hiergevonden waarden voor a ook normaal, doch 
iets hoger dan bij PP EB (B0 veral1=7.18). 
Algemeen komen dus de waarden van a met pulsen hoger uit dan de 
waarden met gepoorte sinussen. Dit kan duiden op een te hoge 
omrekeningsfactor tussen f- en a. Verdieping in de theorie 
verdient dan ook aanbeveling. 

5.3 Gegevens van de proefpersonen 

Geert-Jan IB3deur (pp GJL): leeftijd 23 jaar 
visus rechteroog 0.50 

Ed Bierens (pp EB) 

sterkte contactlens rechteroog: 
-2.5 dioptrie 

: leeftijd 23 jaar 
visus rechteroog 1.25 



PP EB 
1v=4000 cd/m2 
De Lange-karakteristiek 
3 sec.inspectietijd 
stimulus:""'v 
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IA B E L 1 : d r e m p e l b ij 3 s e c i n s p e c t i e tij d 
en sin_usvo rmige modulatie. 

p r o e f p e r s oo n: E. B. 
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IA B E L 2 : d r e m p e l b ij 3 s e c i n s p e c t i e tij d 
. . 

en s1n_usv o rm1 ge m o du lati e. 

proefpersoon :G.J.L. 
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TAl3EL 3 :d re.mpel als functie van het aantal 
toppen bij sinusvormige modulatie 

proef persoon: EB. 
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TAl3EL 4 :dre.mpel als functie van het aantal 
toppen bij sinusvormige modulatie 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

De vonn van de de Iange-:karakteristieken bij 3 sec. inspectietijd 
vertonen slechts één af",tijking !!Et de verWctchtingen. Deze afwijking 
bestaat uit een grote gevoeligheid voor 1.0 Hz. Meer metingen met 
andere proefpersonen onder dezelfde anstandigheden kunnen 
waarschijnlijk meer uitsluitsel geven. 
De hoogste waarden van de fusiefrequentie, namelijk bij m=1 is voor 
PP EB. 112 Hz en voor PP GJL. ook 112 Hz. Bij een fusiefrequentie 
van 50 Hz rooeten de modulatiediepten kleiner zijn dan resp. 
1.3*10-2 (PP EB.) en 6,7*10-3 (PP GJL.). 

De gevonden waarden voor B (PP EB. :B=5.10 ;PP GJL. :B=4.59) 
gevonden uit de helling van de drempel van gepoorte sinusvormige 
modulatie zijn normaal te noemen voor beide proefpersonen. Bij 
sinusvormige modulatie en variabel aantal toppen doet zich bij 25 
en 40 Hz een verschijnsel voor, dat niet aan de verwachtingen 
voldoet. De drempel neemt namelijk bij een zeker aantal toppen niet 
verder af als functie van het aantal.Nader onderzoek verdient 
aanbeveling. 

De waarden voor B voor pulsvormige modulatie uit enkelvoudige 
flitsen en flitstreinen (EB: 6.79; GJL: 7.18) zijn normaal te 
noemen. De discrepantie met de waarde B voor sinusvormige modulatie 
zit wellicht in een te hoge omrekeningsfactor. Het verdient 
aanbeveling de theorie, die deze anrekeningsfactor oplevert, na te 
zien. 

Concentratie beïnvloedt in zeer belangrijke mate het 
meetresultaat. Concentreren is vooral lastig bij lange 
inspectietijden, daar de zitting dan lang duurt. Door goed te 
warren (frequentie of aantal pulsen en dB-standen op niet 
systematische volgorde na elkaar) isdit effect te compenseren. 

Bij de gebruikte methode (TAF; twee intervallen, gedwongen keuze) 
is het begrip "onbeperkte inspectietijd" (De proefpersoon beslist 
zelf over de lengte van het interval; De inspectietijd eindigt 
wanneer de beslissing door hem is genomen) in zijn zuivere vonn 
niet te hanteren. 
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BIJIAGE 1 : DETAILTEKENIN:; VAN DE GEBRUIKTE OPSTELLINGEN 

Deze bijlage is geschreven met het oogmerk mensen die nog niet 
vertrou~ zijn met de opstellingen een handleiding te geven 
teneinde inzicht te krijgen in de werking van de 
opstellingen. Voor de globale schetsen zij verwezen naar paragraaf 
4. 1. 1 en 4. 1. 2. 
We splitsen de o:pstelling op in twee gedeelten: 

1 het elektrische geàeelte 
2 het optische gedeelte 

Onder 1 wordt verstaan ( zie elders in deze bijlage): HP 3300 A 
functiegenerator, vario-s-poort, functiegenerator 2, 
vertragingscounter, counter voor duur poortfunctie, anti-kaats 
schakeling, start/reset-schakelkast, digitale besturing verzwakker, 
counter voor duur sinus, Heinzinger stuurkast + ontsteekschakeling 
voor lamp, audio-signaalgevers, voedingen van 12 Volt. 

Onder 2 wordt verstaan: lampbehuizing, Ulbricht-bol, lichtgevoelige 
cel behorende bij Heinzinger stuurkast, hoofdsteun, lenzen en 
optische filters, fotodiode inclusief versterker voor ijking. 

Beschrijving van de elektrische opstelling 

Functiegenerator 1= Hewlett-Packard 3300A: 

Channel A en channel B worden via draaiknoppen (5) en (6) en een 
frequentiebereikknop (4) simultaan en op dezelfde frequentie 
afgeregeld. Ofwel channel A ( 10) ofwel channel B ( 11 ) wordt als 
output gebruikt voor de vario-s-poort. Het gebruikte channel dient 
op de sine (sinus) roode te staan (bij sinusvormige roodulatie; bij 
pulsvormige modulatie wordt deze functiegenerator niet gebruikt). 
Dit geschiedt met behulp van (7) of (8). ~ frequentie kan 
gecontroleerd worden met behulp van een counter/frequentieteller. 

€è l.SOtA AUIILl.ut'r P\.UG IN 

Fig b1 Functiegenerator 1; vooraanzicht (DocHP 3300A, 
1965) 
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Hewlett-Packard 3302A Trigger/phase loek: 

302A TRIGGER iFHASE 

[ 
MODE PHASE 

- CAL ' 
~11 IIUlf , 

,, ____________ ,. 
1.oc• 

1-? 

' ... v 

MAMJAL TR!GGER INPUT ,...:aucNC 

©) ~ <~«: 
'--=--

10 

fig b2 Vooraanzicht HP3302A (DocHP 3300A, 1965) 

Dit apparaat dient als trigger voor de HP3300A functiegenerator. 
Indien schakelaar (1) op "external" staat, triggert het apparaat op 
de ingang "input"(10), anders op "manual trigger"(11). In onze 
opstelling stond (1) op "external" en werd getriggerd met uitgang 
(5) van de counter "duur sinus" (deze is namelijk actief zolang de 
counter telt, zie algemene behandeling van alle counters). Knop (2) 
regelt de startfase, waarin de HP3300A start. Voor een zo klein 
mogelijk inschakelverschijnsel ten gevolge van het inschakelen van 
de sinusgolf dient de startfase klein te zijn. Knop (3) werd 
gebruikt in de stand ''multiple". In combinatie met knop (4) 
(starrl "+") werd zodoende een signaal aan de HP3300A afgegeven, 
zolang uitgang (5) van "duur sinus" actief was. De overige knoppen 
en de meter zijn voor het begrip van geen belang. 
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Fllnctiegenerator 2: 

FUNKTIE GENERATOR 

1760 539 

e 

5 1----...J-........... -/ 

X IOfflS 
100 "6 
+5,0V 

XO,OlfflS 

zwt: zwort 
bi= blauw 
rd= raad 

r-------111 

Fig b3 Functiegenerator 2; vooraanzicht (Admir, 1972a) 

De functie van deze schakel in de keten is het zodanig begrenzen 
van het sinusvormig rrodulatie-signaal, dat een verwaarloosbaar 
klein visueel inschakel/uitschakelverschijnsel optreedt. Bij een 
te groot in/uitschakelverschijnsel kan teveel overshoot optreden, 
waardoor men het in/uitschakelverschijnsel meet. 
De van belang zijnde in- en uitgang en knop: 
ingang MTG ( 3) : van ( 6 ) van duur poortf unctie ( zo wordt de 
functiegenerator getriggerd); 
uitgang ( 9) of ( 1 O) : naar vario-s-poort ( 2) ; 
knop (8) dient voor het afregelen van het nulniveau van de 
functiegenerator. 
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Vario-s-poort: 

VARIO-S- POORT 

Il ~I ---0 

0-- 0 ~ ( MTG l --© 

0---- PF --0 

0-
AM -@ 

6001\ 

0---
Üi@IOPENI 

1 
1 
1 1 

._,_ - - - - - - - - -- - --- _.,, 

Fig b4 Vario-s-poort; vooraanzicht (Noord, 1974) 

(2) en (3) zijn ingangen van resp. PF van functiegenerator 2 en 
outputchannel A ( 10) of outputchannel B ( 11) van functiegenerator 
1. Op (2) · is er de rrogelijkheid om als sturing een amplitude 
gerooduleerd signaal te gebruiken (knop (d) ingedrukt). Indien knop 
( c) wordt ingedrukt ( zoals in onze opstelling) wordt de ingang PF 
(poortfunctie) geselecteerd. Op (3) kan gekozen worden voor een 600...Sl.. 
of 1M.tl.. ingangsimpedantie. De uitgangsimpedantie van (4) bedraagt 
600.A.(4) doet dienst als uitgang naar de digitaal bestuurde 
verzwakker. Het uitgangssignaal werd bij ons de sinusgolf van 
functiegenerator 1, begrensd door (=de anhullende) het signaal van 
functiegenerator 2. 
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Algemene behandeling van alle counters: 

0 3 

.r,.. 

Fig bS Vooraanzicht van een M'IG counter (Adrnir, 1972b) 

Knop (a) in combinatie met duimwielen (b) dienen an de tijd in te 
stellen. Indien (a) op "extern" staat, kan de counter ook als 
pulsteller gebruikt worden. De pulsen die op ingang (1) staan 
worden geteld, waarbij ingang (3) als trigger voor het starten 
wordt gebruikt. 
Gedurende het telproces is uitgang (5) hoog ( 12 Volt) en uitgang 
(6) laag (enkele tientallen millivolts). De uitgangen (2) geven en 
korte puls (min. 12 microsec.) op het moment dat de counter 
coïncideert met het getal. 



42 

Duur intervalschakeling: 

Er bevinden zich in beide opstellingen (sinusvormige en pulsvormige 
modulatie) twee sets van ieder twee counters die het eerste en 
tweede interval ~,,-er zorgen. Aan het einde van het eerste interval 
wordt er door de eerste set counters aan uitgang (2) een puls naar 
een vertragingscounter gestuurd, die na een instelbare tijd de 
tweede set counters activeert. Simultaan aan die puls wordt ook de 
audio-signaalgever geactiveerd. 
Op de tweede teller zit niet alleen het uitgangssignaal van teller 
1, maar ook de intervalkeuzebediener aangesloten. De uitgang van 
teller 2 bestaat uit een signaal naar audio-signaalgever en naar 
stop ingang ( 4) van de eerste teller. Op ( 1 ) van de eerste teller 
(ingan; van intervalkeuzeschakelaar) wordt i.v.m. ontkoppeling een 
diode geplaatst 

van:·intervalkeuzeschakelaar 

van (2} vertragingscounter. 

1 
10ms 

' 1 
01 ... 6--@i 

1x 

~ 0 0 

C 

Fig b6 Een set van counters 

1x 

~ 0 l/ 
C 

evt. naar 

(1) van 2e 

vertragingscounter 

naar audio-signaalgever 
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Duur stimulusscha.l{eling 
r--~--"'~.------

1x 

4 0 0 

van ( 1) van 

J"""'"l.. "'L...J'" 

naar input (10) trigger/phase loek 

Fig b7 Counter voor duur stimulus (sinus) 

Vertragingscounter 

J 0 
Cont 

van (2) 

naar (8) 

start/resetschakel.kast 

start/reset schakeling naar ( 1 ) duur 

(2) 

óf van intervalschakeling 

1e set counters J"""'"l.. "'L...J'" naar audio-signaalgever 

Fig b8 Vertragingscounter 

Dit is een nonnale counter die het startsignaal opvangt en het een 
(instelbare) tijd vertraagt. Deze wordt gebruikt cm ervoor te 
zorgen dat de stimulus niet onmiddelijk na het begin van het 
interval wordt aangeboden (dit cm afleiding ten gevolge van de 
toontjes van de audio-signaalgever te vermijden). 
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Duur poortfunctie~counter 

Hiermee definieert men de totale duur van functiegenerator 1, dus 
inclusief stijg- en daaltijden. "duur sinus" en "duur poortfunctie" 
worden op hetzelfde moment opgestart. 

3 0 0 

van interval Cont 

keuzeschakelaar 

naar ( 1) .r--L '1.-r 
duur stimulus 

naar (3) functiegenerator 2 

Fig b9 Duur poortfunctie-counter 

naar ( 7 ) 

start/reset schakeling 
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Schakeling voor het produceren en tellen van pulsen: 

Onderstaande schakeling produceert n onafhankelijke pulsen (voor 
het begrip onafhankelijke pulsen zie paragraaf 4.2) van 2.5 msec. 
elk. n is instelbaar met behulp V&i counter III. 

I II III 

naar modulatie-ingang Heinzinger 

Fig b10 Schakeling voor het produceren en tellen van pulsen 

Counter I verzorgt intervallen van 290 msec. Binnen dit interval 
produceert counter II pulsen van 2.5 msec. Counter III telt deze 
pulsen en zorgt ervoor, dat het produceren van pulsen gestopt wordt 
door middel van een puls op uitgang ( 2) , die met ( 4) van counter I 
verbonden is, zodat I stopt met het produceren van intervallen. 
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Start/reset-schakelka.st(klok): 

Verzorgt het start- en reset-signaal. Starten gebeurt via (b) of 
met behulp van een afstandbediening, anti-kaatsschakeling en ingang 
( 1). Resetten gebeurt via (a} of rret behulp va11 een 
afstandbediening en ingang (3). 

van (2) duur 

poortfunctie 

van start/reset
afstandbediening 

van (2a) 

anti-kaatsschakeling 

van (2) duur sinus 

0,1 ms 

1 ms 

lOms 

naar audio-signaalgever 

Fig b11 Start/reset-schakeling (Admir, 1972b, doch 
enigszins gewijzigd) 
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Digitaal bestuurde verzwakker (passief): 

De digitaal bestuurde verzwakker verzwakt het signaal van de 
vario-s-poort (uitgang (4)), afhankelijk van een externe 
schakelkast. De grootte van de verzwakking (in dB) worèt èoor 
middel van LED's aangegeven. 

Dl G. BEST VERZWAKKER 
(PASSIEF] @--''MARIE 

LAMP" 

32 16 8 4 2 1 

C O C C C 0 

IN UIT 
soon '()' (r:;', soon. 

0 ~Q,,0,1-
- :xr: 

/ 

©iQ)' 

Fig b12 Digitaal bestuurde verzwakker; vooraanzicht 
(DeVries, 1974) 
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Versterker: 

Er is een versterker in de schakeling voor sinusvonnige 
roodulatie opgenomen en wel na de dB-verzwakker teneinde oversturing 
van de vario-s-poort tegen te gaan (deze vervormt r.et signaal 
indien het te groot \\1'0rdt). Uitgangen BU2 en BUS zijn verbonden met 
de Heinzinger modulatie-ingang. 

r-
PHlllPS 
1.:.....-

'"' 5170 AMPLIFIER 
D(.1MH1 

dll 

5K 1 

R 1 

--+--su2 

Fig b13 De gebruikte versterker (DocPhil) 

Deze versterker is verder opgenomen in een schakeling an op een 
eenvoudige manier het lichtniveau te relateren aan een spanning. 
Deze schakeling bestaat verder oog uit een lichtgevoelige diode, 
aangesloten op de ingangen BU1 en BU3 van de versterker en daar 
afgesloten met een 10~ weerstand. Het uitgangssignaal van de op 
deze plaats in de opstelling gebruikte versterker bevat nogal wat 
ruis. Dit is eraf gefilterd met behulp van het hieronder afgebeelde 
filter. 

- -
L=10 rnH 

p c::::J ~ I IM C=1.5)LF UIT 

I f '/> --

Fig b14 Het gebruikte ruisfilter 
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Anti-kaatsschakeling: 

Deze schakeling dient ervoor te zorgen, dat geen hinderlijke 
terugkaatsingen optreden indien men een startsignaal geeft voor het 
starten van de intervallen. 

van start/reset-afstanàbediening 
maak 

verbreek 

van start/reset

afstandbediening----t------~-• 

naar ( 1 ) start/ cesetschakelkast 

Fig b15 Anti-kaatsscha.keling (Admir, 1972b) 

Heinzinger 'INX 150 Mod. stuurkast: 

0 1~1 □ ,~, 
1 04 05 

@) @) -L - - + 
ö 060 

1 pc:Mer 

2 lichtstroanpotmeter 

3 lampstroacpotmeter 
4- rrodulatie-ingang 
5 lichtstroaningang 
6 lampa.ansluiting 

Fig b16 Heinzinger stuurkast 

Deze kast ontvangt een sinusvonnig of pulsvonnig signaal, moduleert 
dit met een gelijkspanning van ongeveer 18 Volt en stuurt dit naar 
de xenonlëlI_!ll?. De lamp ontvangt terugkoppeling via een 
lichtgevoelige cel. 
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Beschrijving van de optische opstelling 

De xenonlamp is in een lampenhuis geplaatst in een speciale voet. 
Het optische gedeelte ziet er als volgt uit: 

e" BP l 
50 1 

40 200 H-
1 1 
1 • 

30 

20 

;;; 
1 1 '. ~ 

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 ~ 

À(nm] ~ 

Abb. 22 Kurve der spektralen Energieverteilung 
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Abb. 23 Optische Anordnung 
B Hochdrucklampe 
H Hohlspiegel 
K Kollektor 
W Wärmeschutzfilter 

6220c-540 

Fig b17a en b Spectrale energieverdeling van de xenonlarrp en 
optische opstelling van xenonlamp in het 
lampenhuis (Doc12itz) 

Met de kollektor stel je het lichtpunt scherp af op bv. een 
papiertje. Ook richt je met de kollektor het licht in de 
Ulbrichtbol. Cm:lat er een spiegel achter de larrp zit hebben we twee 
beelden. Met behulp van deze spiegel rooeten deze afbeeldingen op 
elkaar vallen en een zo helder roogelijk lichtpuntje creëren. 
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Lampen- und Spiegelbild 

fout fout goed 

Fig b18 Het richten van beeld en spiegelbeeld (DocLeitz) 

Ook zitten er op het lampenhuis nog knoppen an de lamp in 
horizontale richting en qua hoogte in te stellen. 
Pas op: Bij het eventueel verwisselen van de lamp, mag de xenonlamp 

NIET met de vingers aangeraakt worden, dit om inbrand
verschijnselen te voorkomen. 

Nadat het licht van de lamp via een .lens (vast aan het lamphuis) 
het lampenhuis verlaat wordt het grootste gedeelte van het licht 
met behulp van een tweetal spiegels en een lens naar de 
Ulbricht-bol gestuurd. 
Qn echter ook voor een terugkoppeling te zorgen moet er ook een 
kleine hoeveelheid licht afgebogen worden. Dit gebeurt met 
(microscoop)glaasjes die het meeste licht doorlaten maar een klein 
gedeelte afbuigen. 

Deze glaasjes moeten goed gericht worden zodat die kleine 
hoeveelheid licht goed op een lens valt die vervolgens het licht op 
een lichtgevoelige cel en/of fotodiode concentreert. 
De lens voor de lichtgevoelige cel heeft een brandpuntsafstand f=20 
en de lens voor de fotodiode heeft een brandpuntsafstand f=8 cm. 
Het zijn beide bolle lenzen. 
Het signaal van de lichtgevoelige cel gaat terug naar de Heinzinger 
stuurkast terwijl het signaal van de fotodiode via een versterker 
(ingang afgesloten met een 10 ohm weerstan:1 en de versterking 
bedraagt 40 dB) naar een voltmeter an tijdens de meting het 
lichtniveau te kunnen controleren. 
Ook kan deze spanning gebruikt worden als referentie voor de 
hoeveelheid licht. 
De grootste bundel licht gaat via een spiegel door een filter 
(D=0,37) en valt vervolgens op een lens (f=40 cm;lens aan een kant 
bol). Daarna wordt het licht via een tweede spiegel naar de 
Ulbricht-bol gestuurd. 
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In deze opstelling is de Ulbricht-bol o:pgebouw:i uit ~e helften 
die tegen elkaar aan geschroefd zijn. De binnenkant van de bol 
(Diameter=7,8 centimeter) is bedekt met een laagje magnesiumpoeder 
wat eP..n hoge reflectiecoëfficient heeft. Door de vele reflecties in 
àe bol ontstaat er een h.:rnogeen Ganzfeld. 
Aan de voorkant van de bol bevindt zich een gat van 14 mn waardoor 
in de bol gekeken kan worden. In de bol zijn ~e stukjes van een 
tafeltennisballetje geplakt an de opening waardoor het licht 
binnenkant en de plaats van de eerste reflectie ( recht tegenover de 
opening waar het licht binnenkant) af te schermen voor het oog. 
Verder is op de achterste bolhelft tegenover het kijkgaatje een 
"fixatie-puntje" aangebracht om het oog ergens op te kunnen richten 
Het hoofd van de proefpersoon "rust" in een hoofdsteun. De 
proefpersoon dient deze steun op de voor hem comfortabelste rranier 
af te stellen. 
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Fig b19 Detailtekening van de optische opstelling 
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BIJIAGE 2: ADVIEZEN TEN AANZIEN VAN HE'T GEBRUIK VAN DE OPSTELLING 

In deze bijlage worden enkele wenken gegeven an het juiste gebruik 
van de opstelling te bevorderen en voorts om eventuele fouten in 
onderdelen 1nogelijkerwijs te el.i.ïrlneren. Deze bijlage is niet 
geschreven met het doel alle fouten en defekten aan te geven en 
daar een oplossing voor te geven, doch als leidraad en handleiding 
voor gebruikers van de opstelling. 

Indien de HP 3300 A functiegenerator door de vario-s-poort 
laag-ohmig ~rdt afgesloten varieert de uitgangsspanning erg veel 
bij verandering van de frequentie-instelling. Bij hoog-ohmige 
afsluiting is dit veel minder het geval. 

Bij sinusvormige modulatie wordt gebruik gemaakt van de 
vario-s-poort. Deze kan ( zie bijlage 1 ) geopeoo of gesloten z1 Jn. 
Indien de poort geopend is, ~rdt het sinusvormige signaal kontinu 
doorgelaten. Indien echter de poort gesloten is (bij de 
experimenten is dit het geval) wordt het signaal gekornbineerd met 
PF. Dit heeft echter ook gevolgen voor de modulatiediepte! Als men 
een ijking van de modulatiediepte uitvoert, dient hiermee dan ook 
rekening gehouden te worden en dientengevolge met de vario-s-poort 
dicht geijkt te worden. 

De twee ingangen van alle counters met zilverkleurige frontplaat 
zijn gescheiden, de ingangen van alle counters met blauwe 
frontplaat zijn elektrisch doorverbonden. De counters met 
zilverkleurige frontplaat waren in onze opstelling: 
vertragingscounter, counter voor duur poortfunctie en de counter 
voor duur sinus (bij pulsvormige modulatie gebruikt als resp. 
vertragingscounter, pauze-intervalcounter en pulsvormer). De andere 
counters hadden een blauwe frontplaat. Het is dus bij de counters 
met zilverkleurige frontplaat zeer belangrijk de goede ingang te 
kiezen, daar de schakeling anders niet functioneert. Voor de 
ingangen van de start/reset-schakelkast geldt hetzelfde als voor de 
ingangen van de counters met blal..1\\e frontplaat: ze zijn 
kortgesloten. 

Voor de aanwezige Heinzinger TNX 150 Mod. stuurkasten geldt, dat 
alleen de positieve lampklem aan de aarde mag worden gelegd. Deze 
klem is namelijk via de ingangen "lichtstroaningang" en 
"rrodulatie-ingang" reeds geaard. We behandelen verder alleen de 
Heinzinger TNX 150 Mod. stuurkast IPO nr.2346, daar we slechts met 
deze kast de experinenten hebben uitgevoerd. Voor begrip van 
onderstaand gedeelte is het schema "Transistor Netzgerät" van de 
Heinzinger docurrentatie noodzakelijk (DocHeinz, 1976). Vandaar dat 
dit ook is toegevoegd. 
De Heinzinger stuurkast geeft aan de uitgang naar de lamp (op de 
kast aangegeven met Lampe), indien de lamp aan is, een brom van 50 
Hz. Wij hebben gemeten dat deze brom aanwezig is op poot 9 van 
NS10XBO alsmede op de 40HF40 diode, die aan de kathode-kant aan de 
positieve lampvoeding ligt en met de anode-kant aan de twee 30 volt 
transformatoren en niet over de 75 Volt transformator (BV760393). 
Deze brom is het meeste van invloed bij de kleinste modulatie-
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diepten ( rond 10 Hz) • Daar echter de gevoeligheid van het oog veel 
geringer is voor 50 Hz dan voor 10 Hz en en elektrisch en optisch 
signaal niet hetzelfde zijn, is dit niet bezwaarlijk. Optisch 
konden v.e nl. deze 50 Hz brom niet rreer terug vinden. (meting met 
de Pritchard fotometer) 
~ lampstroompotentiometer op de stuurkast dient bij aangesloten 
lichtgevoelige cel op maximaal te staan (dit is 10,0). waarom dit 
rooet gebeuren is onduidelijk, het is een door de fabrikant gegeven 
specificatie. 
Qn de lamp op te starten dienen zowel de lampstroom- als de 
lichtstroompotentiometer op een hoge waarde ingesteld te worden 
(minimaal op 7, 0) • Verder dient de HP3300A functiegenerator 
uitgeschakeld te zijn, dan wel het sinussignaal zeer klein te 
zijn. Ook is het aan te bevelen an de apparaatstekker van de 
voeding Philips PE 1220, IPO nr. 2918, uit de 220 volt netspanning 
te halen bij het opstarten van de lamp, daar anders de beveiliging 
van deze voeding doorslaat en de voeding uitschakelt. Ingeval dit 
laatste toch gebeurt (vergeten de apparaatstekker uit de 
netspanning te halen) , is het in het algemeen voldoende an de 
apparaatstekker even uit de 220 volt netspanning te halen en daarna 
weer terug te plaatsen. 
~ audio-signaalgevers zijn zeer gevoelige apparaten. Door het 
opstarten van de lamp kunnen de ingangen defekt raken. Het is dan 
ook aan te bevelen an de op de ingangen aangesloten draadjes los te 
halen bij het starten van de lamp. Indien de audio-signaalgevers 
toch defekt raken (vergeten de draden uit de ingangen te halen), 
vervang dan IC nr.HEF 4073. 
Indien van de voedingen AMS-MTG 1A één of beide van de lampjes bij 
-12 volt en +12 volt niet brandt, geeft de lamp geen voeding en 
wordt de bijbehorende rij van apparaten niet gevoed (in dit geval 
uitzetten en na ongeveer 1 minuut weer aanzetten). 

De TL-buizen in de ruimte veroorzaken veel brom en rimpel op 
allerlei signalen. Het is dus raadzaam an deze lichten uit te 
schakelen tijdens de ijkingen. 

Tenslotte dient men er rekening mee te houden dat de waarden van de 
IMT-luminantiemeter niet betrouwbaar zijn. Vergelijking met de 
Prittchard-luminantiemeter (die wel betrouwbaar is daar deze bij 
het opstarten altijd gecalibreerd dient te worden) leverde, dat de 
afwijking tot 25% kan bedragen (van 500-5000 cd/m2). ~ 
IMT-luminantiemeter is van1Ne9e zijn afmetingen echter wel makkelijk 
an een indicatie van het luminantieniveau te krijgen. Wij hebben de 
IMT gebruikt om het achtergrondluminantieniveau te controleren, 
uiteraard wel na vergelijking met de Prittchard (en regelmatige 
controle met dePrittchard op verloop van de instelling van de 
IMT). 
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