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Reswne 

This report is the result of a research. The main 

purpose was, to investigate flicker of monitor tubes 

having 17 different phosphors and comparing them. To 

make this comparison, flicker thresholds were 

determined. This was done by varying the modulation 

depth of the monitor wi th the help of an extra 1 ight 

source. After that the monitor tubes are classified 

under equal conditions. 

The most important problem was the establishment of the 

modulation depth from the separate picture tubes. 

Unfortunately no exact data about the time-constants of 

the phosphors were available at the time of our 

investigation, therefore no correlation could be made. 

The result which followed is that in this report only 

the theory is described, and the measurement of two 

thresholds from different picture tubes. There are no 

further measurements, because the whole research can not 

be done without the data of the time-constants of the 

used fosfors in the picture tubes. 



Samenvatting 

Het doel van deze stage was de bouw van een opstelling 

waarmee fikker van beeldbuizen met verschillende 

fosforen kon worden onderzocht. Daarnaast hebben we nog 

enige experimentele ervaring opgedaan met deze 

opstelling. Om flikker te kunnen onderzoeken was het 

noodzakelijk om een goed homogeen beeld van de lichtbak 

ingespiegeld te hebben. Dit werd helaas als gevolg van 

polarisatie verstoord. Een oplossing hiervoor was de 

plaatsing van een plasticfolie. Een tweede aspect was de 

modulatiediepte. 

Het probleem dat hierbij is opgetreden was vooral de 

bepaling van de modulatiediepte van de afzonderlijke 

beeldbuizen. Er waren geen 

tijdsconstanten van de fosforen 

gegevens 

van de 

over de 

beeldbuizen 

aanwezig. Het zelf bepalen hiervan was niet mogelijk. 

Het resultaat is dan ook dat in dit verslag alleen de 

theorie beschreven staat, en de meting van twee drempels 

van verschillende beeldbuizen. Verdere meetresultaten 

zijn niet voor handen, daar het hele onderzoek niet 

verder kan worden uitgevoerd zonder de gegevens over de 

tij dsconstanten van de gebruikte fosforen in de 

beeldbuizen. 
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Hfdst. 1 Inleiding 

§ 1.1 Historisch overzicht van afbeeldingstechnieken 

In de tijd van de stomme film is men op zoek gegaan naar 

een techniek waarbij: 

a) De bewegingen vloeiend verlopen; 

b) Het beeld niet hinderlijk flikkert. 

Om bewegingen vloeiend te laten verlopen heb je een 

voldoende grote beeldfrequentie nodig. Via 8 en 16 

beeldjes is men uiteindelijk op 24 beeldjes per seconde 

uitgekomen. Het kostenaspect verbiedt voor normale 

toepassingen een hogere beeldfrequentie. De film maakt 

een stapsgewijze beweging, het beeld mag niet zichtbaar 

zijn gedurende de overgang naar het volgende beeld. 

Hiervoor heeft men een vlinder ontwikkeld. Dit is een 

zwarte schijf die één of meerdere openingen bezit en met 

constante snelheid voor het beeld roteert. Het belichte 

beeld krijgt zodoende het gewenste pulserend karakter. 

(Zie fig. 1.1.1) 

bEELd 
/ '\ _n ___ n___. 

t 

vLiNdeR 

flg. 1.1.1: De beeld-tljdsrelatle t.g.v. een vlinder 
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Het bleek zo te zijn dat het beeld niet meer hinderlijk 

flikkert bij 48 belichtingen per seconde. Dat betekent 

dat ieder beeld twee maal belicht moet worden. 

Bij de ontwikkeling van de televisie zat men met het 

probleem dat alle te gebruiken frequenties een gemene 

deler of een veelvoud van de netfrequentie moesten zijn. 

Anders zou men last kunnen krijgen van signalen met een 

verschilfrequentie. In de eerste toepassingen schreef 

men beelden bestaande uit 90 lijnen (verkregen met een 

iconoscoop) met een frequentie van 25 Hz. Al vrij snel 

werden grotere lijnaantallen toegepast, waardoor de 

beeldkwaliteit aanzienlijk verbeterde. 

Het hinderlijk flikkeren van het beeld was een probleem. 

Een oplossing bood de mogelijkheid om de beeldfrequentie 

te verdubbelen maar dit betekende dan ook dat de 

bandbreedte van het televisiesignaal verdubbeld werd. De 

oplossing bleek het principe van interliniëring te 

brengen. Dit principe houdt in dat men de 25 beelden die 

per seconde worden opgenomen en weergegeven, in de vorm 

van 50 halve beelden ('rasters') uitzendt, in die zin 

dat beurtelings alleen de oneven of alleen de even 

lijnen worden afgetast. (Zie fig. 1.1.2) 

De kijker neemt de twee opeenvolgende rasters van 312! 
2 

lijnen waar als een geheel beeld van 625 lijnen. Door de 

interliniëring wordt de beeldflikker voor de kijker tot 

een aanvaardbaar niveau teruggebracht terwijl het aantal 

lijnen en de bandbreedte gelijk gebleven zijn. 
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1 - ~----...... 
2 .:::. • '· ------
3 ~ "':-:-:-------:--------1, ____ ,:_-. ----

s - ·-::.-----+-----
6 ------ ··. i ----
7 - ------:::-+----, . --------
----- ·l - -------~~-----___________ i ··, ':t. -----

- :----~~------------ -----r-----.:.::a...91!' -------- . •, -----~-------- '· .. . ----

fig. 1.1. 2: BI j lnterlace worden beurtel lngs al Ie on

even (hier getrokken) beeldlijnen en alle 

even (hier gestreepte) beeldlijnen afge

tast. De twee rasters tesamen vorm en een 

bee Id. 

Ondanks het principe van interliniëring blijft flikker 

bij televisies en computermonitoren een hinderlijk 

bijverschijnsel. Het is dus van groot belang dat men de 

subjectieve sterkte van deze periodieke verstoring kent. 

Een maat is de flikkerdrempel, die van vele parameters 

afhankelijk is: de grootte van het veld, de gemiddelde 

luminantie en de vorm van de periodieke tijdsfunctie 

zijn de belangrijkste. Het was met name in verband met 

het laatst genoemde dat de Lange ( 1957) het nut van 

meten met sinusvormig gemoduleerd licht heeft 

aangetoond. 

Het is gebleken dat het filter uit zijn detectiemodel 

voor het visuele systeem fundamenteel lineair is in het 

hoogfrequent gebied. Bovendien heeft het filter een 

zodanig verloop dat de hogere harmonischen van het 

beeldsignaal (met een f van 50 Hz) worden weggefilterd. 
0 

Kent men nu de flikkerdrempel van sinusvormige modulatie 
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dan is deze in veel gevallen voor een willekeurige 

periodieke stimulus, onder overigens dezelfde condities 

te berekenen. Toepassing van pulsfuncties, trapezium

functies, e.d. leveren dus allemaal punten op dezelfde 

curve op. We kunnen nu een optimaal instelpunt voor de 

monitor zoeken door gebruik te maken van de 

de Lange-karakteristieken. (Zie fig 1.1.3) 

al 

b) 

cl ... ~ ~ f ref niveau 

d) 

J 
-· 1 2 S 10 

0 1 
log lrequency / 

flgl.1.3:a) Plekdetectlemodel voor het visuele systeem 

b) De aangeboden modulatlevorm 

c) De uitroeptekens bij de responsie 

symboliseren dat aan het detectiecriterium 

is voldaan en de proefpersoon iets ziet. 

d) De Lange-curven d 1 e de f 11 k ker-fus 1 eg rens 

beschr 1 Jven voor v ersc h 111 ende 

achtergronden. 

(Bron: Roufs 1974) 

IOOHz 
iog_Hz 
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§ 1.2 De probleemstelling 

Bij normale monochromatische computermonitoren bevatten 

de beeldbuizen oplichtende fosformengels. Als een fosfor 

door een electron aangeslagen wordt dan vindt er emissie 

van licht plaats welke volgens een exponentiële 

tijdsfunctie uitsterft. Door een fosfor te gebruiken met 

een grote uitsterftijd zal de luminantiemodulatie bij 

het herhaald schrijven van een bepaald puntje op een 

beeldlijn vrij klein zijn. Indien we een 'snelle' fosfor 

gebruiken zal de modulatiediepte, het quötiënt van de 

eerste harmonische en het gemiddelde niveau, een stuk 

groter zijn. 

Stel, men maakt een monochroom beeld zichtbaar op de 

monitor, dan zullen er in beide gevallen 

luminantiewisselingen op ieder beeldpunt plaatsvinden 

met een periodetijd van 40 ms. (25 Hz. rasterfrequentie) 

Het oog integreert over een bepaald gebied dat voldoende 

lijnen bevat, zodat de effectieve periodetijd gelijk 

wordt aan 20 ms. (50 Hz.) 

De luminantievariaties over het hele beeld vinden zo 

snel plaats dat we veranderingen in het visuele veld 

zien, waarvan de aard niet gemakkelijk te beschrijven 

is. In de praktijk komen deze vaak voor als ongewenste 

storingen en worden aangeduid als vlakflikker. Om deze 

onrust in het beeld te voorkomen lijkt het voor de hand 

liggend om 'trage' fosforen te gebruiken. Echter een 

groot nadeel van deze fosforen 

scrollen van een stuk tekst op 

is dat men bij het 

het beeldscherm een 

uitsmering in verticale richting krijgt. 
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§ 1.2.1 De opdracht 

De bedoeling is nu om beeldbuizen, op vlakflikker te 

vergelijken. De beeldbuizen hebben bepaalde 

karakteristieke eigenschappen zoals de kleur en de 

uitsterftijd, bepaald door de fosforsamenstelling. Het 

vergelijken vindt plaats onder dezelfde fysische 

omstandigheden. Dit betekent dat de gemiddelde 

luminantie van het beeld voor alle beeldbuizen gelijk 

zou moeten zijn en dat de modulatiediepte op een 

gedefinieerde manier moet kunnen worden 

gebeurt door het superponeren van een 

veld op het monitorbeeld, waardoor 

luminantie enigszins varieert. 

gevarieerd. Dit 

statisch egaal 

de gemiddelde 

Om nu een gemiddelde luminantiewaarde te bepalen waarbij 

met alle beeldbuizen bovendrempelig gemeten kan worden, 

moet men de 

hoeveelheid 

monitor kennen waarbij men de 

gelijklicht moet superponeren 

geringste 

om op 

drempelniveau uit te komen. Het vermoeden bestaat dat 

voor een fosforsamenstelling met de kleinste 

modulatiediepte deze drempel het laagst is. Men kan dit 

verifiëren door van buizen met verschillende fosforen de 

flikkerdrempel te bepalen. 

Volgens de wet van Weber is de perceptie van contrast 

onafhankelijk van de gemiddelde luminantie binnen een 

beperkt gebied c~t = Constant). De drempels zullen dus 

voor verschillende achtergrondluminanties waarschijnlijk 

niet veel variëren. (Bij 50 Hz.) Deze veronderstelling 

zou met behulp van neutrale grijsfilters getest kunnen 

worden. 



- 9 -

Nadat voor elke monitor de drempel bepaald is, kan men 

aan de monitoren, bij variabele modulatiediepte en onder 

overigens fysisch constante condities, een schaalwaarde 

toekennen. Daar modulatiediepte één van de meest 

bepalende factoren is, is de verwachting dat bij gelijke 

modulatiediepte en gelijke gemiddelde luminantie de 

flikkersensatie gelijk zal zijn. 

§ 1.2.2. Meetmethodieken 

Het meten van de drempel en eventueel het bepalen van de 

bovendrempeligheid is gerelateerd aan de psychofysica, 

het schalen van de mate van flikker aan de 

psychometrica. 

Bij de psychofysische meting fungeert de mens als 

meetinstrument. Dit betekent dat hij op grond van 

inwendige criteria een uitspraak doet over fysisch goed 

gedefiniërde stimuli. Deze stimulus (de modulatie van de 

luminantie) veroorzaakt een perceptieve sensatie 

(flikker). Dit kan beschouwd worden als een afbeelding 

van de stimulus uit de fysische ruimte op de 

psychologische ruimte. Voor de bepaling van de drempel 

zijn in het verleden verschillende strategiën ontwikkeld 

waaruit we een keuze hebben moeten maken: de methode van 

afzonderlijke stimuli. 

Psychometrische methoden, in tegenstelling tot 

psychofysische methoden, houden zich bezig met het 

schalen van responsies van stimuli op psychologische 

dimensies. De schaling moet dus in overeenstemming zijn 
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met de reacties die de stimuli produceren op de 

menselijke zintuigen. In ons geval hebben we te maken 

met het schalen van de sterkte van het subjectieve 

attribuut flikker. Ook hier zijn verschillende 

strategiën ontwikkeld waaruit we er een hebben moeten 

kiezen: de magnitude schatting. 
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Hfdst. 2 Meetmethoden 

§ 2.1 Inleiding 

Het doel van de metingen is om de vlakflikker van 

versçheidene computermonitoren aan elkaar te relateren, 

onder overigens dezelfde fysische condities. Hiertoe 

moet voor de aanwezige fosforcombinaties bovendrempelig 

gemeten worden. Het is dus van groot belang om te weten 

bij welke beeldbuis de minimale hoeveelheid gelijklicht 

moet worden gesuperponeerd om op drempelniveau uit te 

komen. Dit betekent dat men drempelmetingen moet 

verrichten. 

Als men uiteindelijk de gemiddelde luminantiewaarde 

bepaald heeft, waarbij met alle beeldbuizen 

bovendrempelig gemeten kan worden, dan kan men de 

vlakflikker gaan schalen. Dit gebeurt door de gemiddelde 

luminantie constant te houden en bij verschillende 

modulatiedieptes een cijfer toe te kennen aan de mate 

van vlakflikker. Dit betekent dat men schalingsmetingen 

moet verrichten. 

§ 2.2 De drempelbepaling 

Voor de bepaling van de drempelwaarde zijn in de 

mathematische 

ontwikkeld. 

psychologie verscheidene methoden 
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Enkele methoden zijn: 

-de limietenmethode (method of limits); 

-de instelmethode (method of adjustment); 

-de methode van afzonderlijke stimuli 

(method of single stimuli); 

-de TAFC-methode 

(two alternative forced choise method); 

-de double-staircase methode. 

De keuze is afhankelijk van de gewenste precisie en de 

praktische realiseerbaarheid. In ons geval hebben we 

voor de methode van afzonderlijke stimuli gekozen. Toch 

zullen we voor de volledigheid de andere methoden 

summier behandelen en aangeven waarom die voor ons niet 

optimaal geschikt zijn. 

§ 2.2.1 De limietenmethode 

Bij de limietenmethode kunnen we twee gevallen 

onderscheiden. 

Ten eerste, de opklimmende 1 imietenmethode ( ascending 

method of limits). De proefleider begint de 

stimulusseries ver beneden de drempelwaarde en laat 

langzaam de intensiteit toenemen totdat de proefpersoon 

zegt dat hij de stimulus gezien heeft. 

Ten tweede, de afdalend limietenmethode (descending 

method of limits). De series beginnen daar waar de 

stimulus duidelijk zichtbaar is. De proefleider laat de 
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intensiteit nu langzaam zakken totdat de proefpersoon de 

stimulus niet meer waarneemt. 

De limietenmethode wordt vaak gebruikt om een globale 

indicatie te krijgen over het bereik waarbinnen de 

drempel moet liggen. Dit bereik kunnen we dan weer bij 

andere methoden, zoals de methode van afzonderlijke 

stimuli gebruiken. Bij de limietenmethode wordt meestal 

niet na de eerste verandering in waarneming gestopt. De 

responsieverandering kan namelijk veroorzaakt zijn door 

een fluctuatie in de gevoeligheid van het visuele 

systeem of door een verslapping van de aandacht van de 

proefpersoon (bv. vuil in of knipperen van de ogen). 

Normaliter wordt doorgegaan totdat de waarnemings

verandering nogmaals bevestigd wordt. 

Een nadeel van deze methode is dat de proefpersoon als 

het ware naar de oplossing toegedragen wordt. Een ander 

nadeel is dat de methode niet efficiënt is. Men zit te 

lang in een weinig interessant gebied te werken. 

§ 2.2.2 De instelmethode 

Bij de instelmethode vraagt men de proefpersoon of hij 

de intensiteit zodanig wil manipuleren en juist die 

waarde in te stellen waarbij hij vindt dat de stimulus 

nog juist waarneembaar is. Uit herhaalde instellingen 

krijgt men een indruk omtrend de reproduceerbaarheid van 

de ingestelde drempel. Ook de instelmethode wordt vaak 

gebruikt om een globale indicatie van de ligging van de 

drempel te krijgen. 
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Een nadeel is dat de proefpersoon precies weet wat er 

gebeurt. Een voordeel is dat de methode erg snel het 

gewenste resultaat oplevert. 

§ 2.2.3 De methode van afzonderlijke stimuli 

Bij de methode van afzonderlijke stimuli heeft de 

proefleider de beschikking over een stimulus waarvan hij 

de fysische sterkte kan variëren. De proefleider heeft 

meestal de beschikking over een verzameling van vijf of 

zes stimulusintensiteiten welke vooraf bepaald zijn. De 

zwakste stimulus uit de verzameling zal zelden door de 

proefpersoon worden waargenomen. De sterkste meestal 

wel. Enige voorkennis omtrend de globale ligging van de 

drempel is dus vereist. Deze kan met één van de eerder 

beschreven methoden verkregen worden. De stimuli worden 

in willekeurige orde van intensiteiten aangeboden, 

totdat ze allemaal veelvuldig gezien zijn. Aan de 

proefpersoon wordt iedere keer gevraagd of hij de 

stimulus bij een bepaalde stimulusintenteit gezien 

heeft. Al deze antwoorden leiden tot een 

frequentie-van-waarnemingen functie. 

Door de in het transductorsysteem aanwezige ruis ligt de 

drempel niet onomstotelijk vast. De ruis veroorzaakt een 

fluctuatie in de sensatie waardoor er geen duidelijk 

omslagpunt van waarneembaar naar onwaarneembaar is. Bij 

iedere stimulussterkte hoort een perceptieve afbeelding 

welke niet steeds dezelfde is, maar bepaald wordt door 

een kansdichtheidsfunctie. (Zie fig. 2.2.1) 
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_..:1 C 
1 ... 

fig. 2.2.1: Door de aanwezigheid van ruis wordt soms 

wel (uitroepteken) en soms niet aan het 

detectl ecrlterllDD van het oog voldaan. 

Indien we aannemen dat witte, Gaussisch verdeelde ruis 

aan het transductorsysteem toegevoerd wordt dan hebben 

we te maken met een normaalverdeling. Voor de 

kansdichtheidsfunctie geldt: 

1 

f(x) = u~e 

] 

2 

In de kansdichtheidsfunctie steltµ het gemiddelde en u 

de standaarddeviatie voor. Hieruit volgt voor de 

kansverdelingsfunctie: 

F(x) = [ 
X - µ )2 

u dx 

-oo 

Voor het mathematisch beschrijven van de experimenteel 
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bepaalde frequentie-van-waarnemingen curve maakt men 

meestal gebruik van de gestandaardiseerde 

normaal verdelingsfunctie <I> ( z) . Deze heeft gemiddelde O 

en variantie 1. De kans dat men nu bij een bepaalde 

modulatiediepte M1 vlakflikker waarneemt, kan men 

schrijven als: 

P(detectie)= P(x ~ M1)= 

Ml 

J 1 
dx + P(valse responsie) 

De drempel is nu gedefinieerd als de modulatiediepte Mct 

waarbij de kans op het waarnemen van vlakflikker 50 % 

is. De modulatiediepte op drempelniveau is dus gelijk 

aan het gemiddelde van de kansdichtheidsfunctie. 

(Zie fig. 2.2.2) 

&. 

1 
l~ 
ii • • 
t 
i .. 
l 

Modulatledleple M 

fig 2. 2. 2: Voorbeeld van een psychometrische curve. 
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De verwachtingswaarde van het aantal waargenomen stimuli 

variërt monotoon met de stimulussterkte. Er is dus geen 

duidelijk omslagpunt van waarneembaar naar 

onwaarneembaar, maar er is sprake van een geleidelijke 

overgang. Deze overgang kan geïnterpreteerd worden als 

de cumulatieve kansverdelingsfunctie F(x). 

Indien we de stimulusintensiteit op logaritmische basis 

uitzetten dan zal in veel gevallen de curve voor het 

middenstuk te benaderen zijn door een rechte lijn. 

Hierdoor is het mogelijk via interpolatie de 50% drempel 

te bepalen. Bij ervaren proefpersonen is de helling van 

dit middenstuk zelfs constant, zodat men om de drempel 

te bepalen kan volstaan met 1 meting op het rechte stuk, 

de constante helling methode. 

Er zijn twee redenen waarom we voor de methode van 

enkele stimuli gekozen hebben. Ten eerste sluit men bij 

deze methode uit dat de proefpersoon als het ware naar 

de drempel toegedragen wordt. Ten tweede kan men van te 

voren een lijst met willekeurige instelwaarden 

opstellen. De proefleider hoeft dan alleen de waarde in 

te stellen en het antwoord te noteren. Analyse van de 

verkregen resultaten vindt achteraf plaats. 

§ 2.2.4 De TAFC-methode 

Bij de Two Al ternati ve Forced Choise methode heeft de 

proefleider de beschikking over twee evengrote 

tijdsintervallen. In deze perioden biedt hij twee 

verschillende stimuli aan. Eén van deze twee stimuli 
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ligt ver onderdrempelig. De proefpersoon moet zeggen in 

welke het percept (zelfs al denkt hij niets gezien te 

hebben) aanwezig is. Hierdoor heeft de psychometrische 

kromme een ander verloop en is de drempel meestal op de 

75% waarnemingen grens gedefinieerd. Dit komt doordat de 

waarnemingskans verloopt van 50% (gokkans) tot 100%. 

Het voordeel van deze methode is dat verslapping van de 

aandacht nog maar nauwelijks invloed heeft. 

In ons geval is deze methode om practische redenen niet 

toepasbaar. Het is namelijk bijna onmogelijk op 

eenvoudige wij ze twee verschillende stimuli na elkaar 

aan te bieden waarvan de gemiddelde luminantie gelijk is 

zonder dat de proefpersoon in de gaten heeft of de 

monitor aan dan wel uit staat. 

§ 2.2.5 De double-staircase methode 

Bij de double-staircase methode laat men twee 

presentatieplannen op willekeurige wijze door elkaar 

heenlopen. De proefpersoon moet aangeven of hij bij een 

bepaalde intensiteit de stimulus waarneemt. De twee 

presentatieplannen beginnen aan verschillende kanten van 

de drempel. (Voorkennis omtrent de globale ligging van 

de drempel is dus wederom vereist.) Het ene plan volgt 

een oplopende intensiteitslijn, het andere een dalende 

intensiteitslijn. 

Het proces herhaald zich totdat de proefpersoon op twee 

achtereenvolgende intensiteiten van een presentatieplan 
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een ander responsie geeft als daarvoor. Er treedt dan 

een richtingsverandering in de testreeks van het 

betreffende presentatieplan op. (Zie fig. 2.2.3) Door 

twee opeenvolgende identieke responsies als criterium te 

gebruiken om de richting om te draaien, reduceren we de 

kans dat de responsieverandering door louter toeval 

plaatsvindt. 

! Asctnc,..,Q : 

;()o\(O"(l,OQ : 

fig. 2.2.3: Het plan en de resultaten van een 

double-staicase experiment. 

Door A en B willekeurig door elkaar te laten lopen 

voorkomt men dat de proefpersoon een patroon kan 

afleiden uit de volgorde van representatie. Een algemene 

methode om de drempel te bepalen is de stimulussterkte 

tussen twee omslagpunten te middelen over alle 

omslagpunten. 

We hebben de double-staircase methode niet gekozen omdat 

deze veel vergt van de proefleider. Hij moet namelijk 

uit de voorafgaande 

instelwaarden bepalen. 

plannen door elkaar 

instelfouten vergroot. 

resultaten de toekomstige 

Doordat er twee presentatie

heenlopen wordt de kans op 

Dit risico sluiten we bij de 

methode van afzonderlijke stimuli uit. 
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Hfdst. 3 DE OPSTELLING 

§ 3.1 Inleiding 

In dit gedeelte wordt de opstelling beschreven zoals die 

nu aanwezig is, met alle daarbij gebruikte apparatuur. 

Hierin is ook beschreven welke problemen we hebben 

ondervonden en wat we hieraan hebben gedaan. Tevens zal 

het doel, dat we met deze opstelling voor ogen hadden, 

nader worden toegelicht. 

§ 3.2 Het doel van het onderzoek 

Het onderzoek dat wij verricht hebben is grofweg op te 

splitsen in drie fasen, te weten 

- de praktische fase (bouwen van de opstelling); 

- de theoretische fase (het analyseren en oplossen van 

voorkomende problemen); 

- de experimentele fase (het in praktijk brengen van 

datgene wat we verondersteld hebben). 

De doelstelling was om met de gebouwde opstelling 

inzicht te krijgen in het flikkergedrag van monitoren 

met verschillende fysische fosfor eigenschappen. Het 

gaat hierbij in hoofdzaak om de bepaling van de 

flikkerdrempel van een monitor en het schalen van 

bovendrempelige flikker. 
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§ 3.3 Ergonomische normen voor beeldschermen 

In het dagelijks gebruik worden de monitoren die wij 

gebruiken voor ons experiment, vaak voor 

tekstverwerkingsdoeleinden gebruikt. Om de werksfeer zo 

aantrekkelijk mogelijk te houden, heeft men voor het 

gebruik van deze monitoren ergonomische normen 

ontwikkeld. Wij hebben geprobeerd om ons hieraan te 

houden. Deze normen zijn in hoofdzaak, voor wat de 

plaatsing van de monitor aangaat: 

- afstand tot persoon± 65 cm; 

- bovenkant beeldscherm en ogen ongeveer op dezelfde 

hoogte. 

Wij hebben de afstand aan kunnen houden, doch de hoogte 

van de monitor hebben we aan moeten passen in verband 

met symmetrie-overwegingen. Ook is er in de opstelling 

een glasplaat voor het inspiegelen van het licht van de 

lichtbak aanwezig. (Zie fig. 3.4.1) 

Het scherm van de monitor vertoont namelijk een variatie 

van ongeveer 5 % in luminantie, gezien vanuit het 

middelpunt van de monitor. Dit is zonder de aanwezigheid 

van de glasplaat. Als we nu het oog op het midden van 

het scherm fixeren, dan blijkt de afwijking naar boven 

en naar onder nagenoeg identiek te zijn. (Net zo als van 

links naar rechts.) 

Fixeren we echter het oog aan de bovenkant van de 

monitor, maar nu met de aanwezigheid van de glasplaat, 

dan blijkt de afwijking naar beneden dermate groot te 
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worden, dat dit niet meer binnen de beschouwde 

nauwkeurigheidsgrenzen valt. Hier wordt later op terug 

gekomen in§ 3.7. 

Dit is de hoofdreden waarom wij van deze norm zijn 

afgeweken. 

§ 3.4 Schematische weergave van de opstelling 

Hon1tor 

Glasplaa: 

Plasticfolie 

luxmeter 

Oog 

fig. 3.4.1: Vereenvoudigde weergave van de opstelling 

Bovenstaande figuur geeft een schematische weergave van 

de opstelling zoals die uiteindelijk tot stand is 

gekomen. Ze bestaat in hoofdzaak uit de monitor, waarop 
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een wit veld is te zien, de lichtbak voor de variatie 

van de modulatiediepte van het signaal, en tot slot de 

spiegel, die nodig is om deze twee signalen met elkaar 

te moduleren. Verder is er nog een correctiefilter voor 

de homogenisatie van het licht van de lichtbak. Dit 

laatste was noodzakelijk, omdat door polarisatie aan het 

spiegeloppervlak de homogeniteit van het te onderzoeken 

beeld niet meer goed was. Later wordt hier nog uitvoerig 

op terug gekomen. 

§ 3.5 De monitor en de videogenerator 

De monitor (chassis van type BM 7502) die we gebruiken 

is een normale computermonitor, met een composite video 

ingang. Dit wil zeggen dat het signaal dat de monitor 

ingaat alle informatie bevat, dus zowel de 

beeldinformatie als de synchronisatie. Deze kunnen dus 

niet zonder meer afzonderlijk worden aangeboden. De 

monitor werkt in de interlace 2:1 mode, en het beeld is 

opgebouwd uit 625 lijnen, die elk met 25 Hz. worden 

aangestuurd. Dit is al beschreven in hoofdstuk 1. 

Het signaal wordt aan de monitor toegevoerd via het PSD 

(Picture Storage Device) systeem. Voordat we dit systeem 

gingen gebruiken hebben we een Quantum videogenerator 

gebruikt. Deze had echter het grote nadeel dat het 

signaal dat op de monitor verscheen, behept was met een 

stoorsignaal, waardoor het uitvoeren van 

flikkerexperimenten nagenoeg onmogelijk was. Deze 

verstoring hebben we geprobeerd te elimineren door de 

monitor beter af te regelen, netfilters te gebruiken en 
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galvanisch gescheiden transformatoren te gebruiken. Doch 

dit alles mocht niet helpen. Uiteindelijk zijn we dan 

bij het PSD systeem uitgekomen. Het PSD is een 

P857-minicomputer gestuurd randapparaat waarmee beelden 

kunnen worden bemonsterd, opgeslagen en weergegeven. Het 

bevat een 512x512x8 bits beeldgeheugen, zodat 256 

mogelijke grijswaarden kunnen worden ingesteld. Hiermee 

kunnen we een interlace signaal genereren dat aan onze 

eisen voldoet. De storing die nog aanwezig is, is te 

klein om nog een belangrijke invloed te hebben op het 

dynamische gedrag van de monitor. De instelling van de 

luminantie van de monitor gebeurt nu ook niet meer via 

de monitor zelf, maar via een terminal, die verbonden is 

met het P857-systeem. Dit verkleint de kans op 

instelfouten, mits de knoppen van de monitor zelf worden 

verzegeld. Dit hebben wij dan ook gedaan. 

Men moet er wel rekening mee houden dat de luminantie 

instelling zodanig is dat men met de lichtbak 

( zie § 3. 6) het hele gebied van ruim onder- tot ruim 

bovendrempelige flikker kan bestrijken. Dat wil zeggen 

dat bij de bepaling van de drempel deze op drempelniveau 

een dusdanige instelling moet hebben dat er een goede 

schaling plaats kan vinden. Dus de luminantie van de 

monitor mag dan ook niet te hoog zijn. 

In de inleiding (Hfdst. 1) is reeds vermeld dat behalve 

de luminantie vooral de modulatiediepte van belang is 

bij de flikkerperceptie. De achterliggende theorie over 

de bepaling van de modulatiediepte, is als volgt. 

Elk periodiek signaal is te schrijven als een 

fourrierreeks van harmonische signalen (signaaltheorie). 

Deze reeks is in het algemeen te ontbinden in een 
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gelijkcomponent, een eerste harmonische en hogere 

harmonischen. Nu 'ziet' het oog door z'n filterwerking 

alleen deze eerste twee delen van de reeks, hogere 

harmonischen worden weggefilterd. Let wel dat we hier te 

maken hebben met een signaal van 50 Hz! Voor lagere 

frequenties is dit niet zonder meer geldig. Als we nu 

het gemiddelde niveau van een signaal kennen, en de 

amplitude van de eerste harmonische, kunnen we hiermee 

de modulatiediepte bepalen. Dit is namelijk het quotiënt 

van de amplitude en het gemiddelde niveau. 

2 

0 

rnod ulatied ie pt.e 

flg. 3. 5. 2: Voorbeeld van gemoduleerd signaal en 

aodulatled lepte 

Als we nu het luminantiesignaal van de monitor kunnen 

beschrijven, dan kunnen we hiervan de modulatiediepte 

bepalen. We veronderstellen dat het aanslaan van een 

fosforpuntje in de monitor oneindig snel gebeurt en dat 

de luminantie uitsterft volgens een exponentiele 

functie. Dit is in de praktijk ook meestal wel het 

geval. 
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De impulsresponsie van een fosfor op een beeldscherm kan 

in eerste benadering beschreven worden door een eerste 

orde proces: 

,et) : lichtflux 

Als we echter log ,et) uitzetten als functie van de tijd 

t voor praktisch gemeten fosforen, dan vinden we een 

aantal opeenvolgende rechten met verschillende 

hellingen, zodat een betere beschrijving is: 

De interpretatie hiervan is dat een dergelijke fosfor 

bestaat uit verschillende komponenten met elk een eigen 

tijdsconstante. 

Elk beeldpunt wordt om de 4 o ms aangestoten. Daar de 

naast elkaar liggende lijnen van opeenvolgende rasters, 

gerefereerd ten opzichte van het scheidend vermogen van 

het visueel systeem, voldoende dicht bij elkaar liggen, 

kunnen ze als op elkaar vallend worden beschouwd. Dit 

houdt in dat het lijkt alsof de frequentie 50 Hz. 

(periode T=20 ms) is. De retinale verlichtingssterkte is 

recht evenredig met de emittantie van de fosfor, zodat 

het signaal op de retina een zelfde tijdsverloop heeft 

als ,et). 
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Analyse van het signaal: 

~(t)=l l ~
1

(0) exp-(t-nT)/T
1 

n 1 

levert het volgende resultaat. 

(Het eerste sommatieteken slaat op de periodieke aanslag 

van de fosfor, het tweede op de verschillende 

componenten in die fosfor) 

We weten dat de flikkergevoeligheid bepaald wordt door 

de amplitude van de eerste harmonische en het gemiddelde 

niveau. Het quotiënt noemen we de modulatiediepte m. We 

onderscheiden nu twee gevallen, namelijk dat de fosfor 

te beschrijven is als een enkel eerste orde proces, of 

als een dubbel eerste orde proces. 

Voor een enkel eerste orde proces ziet m er als volgt 

uit: 

m = 
1 

2 

Dus bij gegeven T/T kan men dus m berekenen. 
1 
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Bij een dubbel eerste orde proces ziet m er iets anders 

uit, namelijk als volgt: 

m = 
1 

1 

1 + 

2 

1 + 
"C <t> (0) 

1 1 

"C <t> (0) 
2 2 

§ 3.6 De lichtbak 

* 
2 + 

* 
2 

(Referentie J.A.J. Roufs) 

De lichtbak in onze opstelling wordt gebruikt om de 

modulatiediepte 

variëren. Deze 

van het aangeboden signaal te kunnen 

bevat met gelijkstroom gestuurde 

TL-buizen (5500 K), die zijn afgedekt met een 

diffuserend opaalglas. Dit varieren doen we door het 

'gelijklicht' op het monitor signaal te moduleren met 

behulp van een halfdoorlatende spiegel. In ons geval is 

dit een gewone glasplaat. 
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Het volgende zal dan gebeuren met het monitor signaal: 

nïodulotiediept.e 

, .. 
'" 
, 2 

, , 
, 0 

g 

e 

7 

'5 

e, 

... 

" 
2 

0 
0 20 •o 60 eo ,oc 

fig. 3. 6.1: De Invloed van de lichtbak op het 

mon ! torslgnaal 

Het grote voordeel van de gebruikte lichtbak is, dat 

deze over het algemeen een goed homogeen veld geeft, dat 

tevens door 

gecorrigeerd 

handig dat 

een optische terugkoppeling continu wordt 

voor de temperatuur. Verder is het erg 

de instelling van de lichtbak nagenoeg 

lineair verloopt met de stand van de draaipotentio

meter. Ijkgrafieken hiervan zijn afgebeeld in bijlage 3. 

De lichtbak kent twee instelpotentiometers, waartussen 

geschakeld kan worden met eenvoudige TTL signalen. Dit 

heeft als voordeel dat men tijdens het experiment al de 

volgende stand kan instellen, 

minder wordt beïnvloed en 

waardoor de proefpersoon 

de tijdsduur tussen de 

experimenten ook enigszins wordt beperkt, wat wel fijn 
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is, daar er vrij veel metingen gedaan moeten worden. 

In onze opstelling hebben we een luxmeter 

(zie fig.3.4.1) opgenomen ter controle van de luminantie 

van de lichtbak en het scherm (gefixeerde plaats). De 

waarde van de verlichtingssterkte kunnen we aflezen, om 

zo de ingestelde waarde tijdens de experimenten te 

kunnen controleren. Deze luxmeter is in het verlengde 

van de lichtbak geplaatst, en we hebben gezien dat de 

monitor nauwelijks invloed heeft op de luxmeter (± 

0. 1%) • 

Een groot nadeel wat we ondervonden was, dat het licht 

van de lichtbak werd gepolariseerd door de glasplaat, 

waardoor er een aanzienlijke hoekafhankelijkheid van de 

luminantie meetbaar was. Dit had weer tot gevolg dat er 

delen in het beeldvlak waren waar wel en andere delen 

waar geen flikker was waar te nemen. Dit is iets wat in 

onze situatie niet kan worden getolereerd. We hebben dit 

grotendeels kunnen corrigeren met behulp van een 

plasticfolie. Hoe het plastic moest worden geplaatst is 

theoretisch geanalyseerd met behulp van een 

computerprogramma dat we zelf hebben geschreven. zie 

voor tekst en uitleg appendix 1. Aan de hand van de 

resultaten hiervan hebben we geprobeerd om het folie ook 

zo te plaatsen, hoewel dat nooit echt helemaal goed 

mogelijk is. Toch viel de homogeniteit weer binnen de 

grenzen van het acceptabele. 
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§ 3.7 Het polarisatie probleem 

Bij het inspiegelen van het licht van de lichtbak deed 

zich het probleem voor van polarisatie. Dit is een 

gevolg van de brekingsindex van het glas, en de hoek 

waaronder het licht wordt ingespiegeld. Elke 

brekingsindex heeft zo z'n eigen kritieke hoek, waar één 

component van het licht dan als het ware wordt 

weggefilterd. Hij wordt niet gereflecteerd of 

getransmitteerd. De achterliggende theorie hievan wordt 

in dit stuk behandeld. 

§ 3.7.1 De wet van Snel en de wet van reflectie 

Veronderstel dat we twee media hebben met verschillende 

brekingsindices. De snelheid waarmee het licht zich in 

een medium voortplant is puur afhankelijk van de 

brekingsindex van dat medium. Voor de snelheid van het 

licht geldt dan de volgende relatie: 

v = c/n 
I 

v snelheid van het licht in het medium 
I 

c lichtsnelheid in vacuüm 

n brekingsindex van het medium 

Als nu licht invalt op de glasplaat, zal dit licht 

'breken' op de overgang van lucht naar glas, en 

naderhand weer van glas naar lucht. Een gedeelte van het 

opvallende licht zal worden weerkaatst, en een ander 



- 32 -

gedeelte zal worden doorgelaten. De hoeveelheid hiervan 

hangt af van de hoek waaronder het licht invalt. Hier 

wordt later nog op terug gekomen. 

De hoek waaronder het licht wordt gereflecteerd is 

gelijk aan de hoek waaronder het licht invalt. Dit omdat 

de media waarin het licht zich voortplant gelijk zijn. 

Dus er geldt nu: 

e = e 
1 r 

Voor de hoek van transmissie geldt echter wat anders, 

namelijk: 

ofwel: 

sin e sin e 
---1 = ---t 

V V 
1 t 

sin e n 
S1n 0 1 = n1 

t t 

Dit laatste staat beter bekend als de wet van Snel, die 

we allemaal wel kennen. 

Deze wet geldt voor alle soorten licht in alle media, 

helaas is de intensiteit van het licht ook afhankelijk 

van de hoek waaronder het invalt en wordt gereflecteerd. 

Hier hebben wij nu mee te maken. 

We moeten nu het licht gaan beschouwen als Elektro 

Magnetische (EM) straling, met de daarbij behorende 

theorie. 
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§ 3.7.2 De EM benadering 

In dit stuk zal alleen het resultaat worden vermeld dat 

voor ons doel van toepassing is. Voor de afleiding en de 

achtergrond hiervan zou ik naar de literatuur willen 

verwijzen. Het voornaamste resultaat is, dat men met 

behulp van de wetten van Fresnel en Snel, tot de 

volgende formules voor de hoekafhankelijkheid kan komen. 

Als beide media dezelfde permeabiliteit hebben, dan 

levert dit: 

voor de reflectie: 

sin (8 - 8 > 1 t r = 
.1. sin (8 + 8 > 1 t 

tan (8 - 8 > 
+ 1 t 

rll = tan (8 + 8 > l t 

voor de transmissie: 

2 sin 8 cos 0 
t + t l 

= 
.1. sin (8 + 8 > 

l t 

2 sin 8 cos 8 

tll + t 1 = + 8 > ce, - e > sin (8, cos 
t t 

met: 8 
l 

hoek van inval 

8 hoek van transmissie 
t 

index .1. voor loodrechte component 

index Il voor evenwijdige component 
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Zoals nu te zien is zijn de amplitude reflectie en de 

amplitude transmissie afhankelijk van de hoek van inval, 

wat in ons geval inhoud dat één van de componenten bijna 

totaal uitdooft, wat te zien was in de zeer sterke 

inhomogeniteit van het te onderzoeken beeldvlak. 

§ 3.7.3 Reflectantie en Transmittantie 

Het vermogen per oppervlakte eenheid dat een vlak 

passeert in vacuüm met de normaal parallel aan ~' de 

vektor van Pointing, wordt gegeven door: 

2 
S=cc ExB 
- 0 - -

De energie die binnenvalt op het oppervlak A per 

tijdseenheid wordt gegeven door: 

I cos e 
1 1 

net zo voor de enenrgie die wordt gereflecteerd en 

getransmiteerd: 

I cos 0 I cos e 
r r t t 

De reflectantie is nu gegeven door de verhouding van 

gereflecteerde flux ten opzichte van de invallende flux, 

ofwel: 

I cos e I R 
5 

_r ____ r 

I cos e 
1 1 

r = r; 
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en de transmitantie T als de verhouding van de 

getransmiteerde flux ten opzichte van de invallende 

flux, ofwel: 

I cos e 
T = t t 

1
1 

cos e
1 

Het q,1otiënt I /I is gelijk aan: 
r l 

(v C E
2 

/2) / (v C E
2 

/2) r r Or l l 01 

en met v = v en c = c levert dit weer: 
r l r l 

Net zo levert dit: 

T = 
nt cos et 
n cos e 

1 1 

Hier is gebruik gemaakt van het feit dat: 

2 
µ C = 1/V 

0 t t 
en µ v c = n /c 

0 t t t 

Als we nu een energievergelijking opschrijven voor het 

vlak A, dan vinden we: 

I A cos e = I A cos e + I A cos e 
l l r r t t 

Dit is weer te schrijven als: 

n E2 cos e = n E2 cos e + n E2 cos e 
1 01 1 l Or r t Ot t 
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ofwel: 

maar dit is eenvoudigweg: 

1 = R + T 

mits er geen sprake is van absorptie in het medium. Het 

is eenvoudiger om de componentenvorm te gebruiken, dat 

is: 

R 
2 = r 

.l .l 

RIi 
2 = rll 

=[ 
n cos e l T 

t t t2 
.l n cos e .l 

l l 

=[ 
n cos e l TIi 

t t 2 
n cos e tll 

l l 

Verder is te bewijzen dat: 

R 11 + T 11 = 1 

Hier is duidelijk te zien dat de evenwijdige reflectie 

voor kleine hoeken vrij laag is, en dat deze op een punt 

zelfs naar nul naderd. Deze hoek wordt de grenshoek 
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genoemd. Deze hoek zat ook in onze opstelling, vandaar 

dat er in onze opstelling een plasticfolie is geplaatst 

om dit tegen te gaan. 

§ 3.8 De schakelunit 

Om de signalen die nodig ziJn aan te bieden, maken we 

gebruik van het MTG (Modulaire Tijd Gever) systeem. 

Hiermee hebben we een dusdanige schakeling gebouwd, die 

ons helpt bij het aanbieden van de signalen. Het geheel 

is zo gemaakt, dat bij een druk op de startknop door de 

proefleider er een startpiep komt, na 1 seconde nog een 

piep, en na 4 seconden de laatste. De eerste piep is 

ervoor om de proefpersoon te melden dat hij z'n ogen 

open moet maken, die gesloten waren om de achtergrond 

niveauverandering niet te verraden. Vervolgens komt de 

tweede piep, die zegt dat de proefpersoon vanaf dat 

moment mag gaan bepalen of hij wel of geen flikker ziet. 

De derde piep geeft aan dat de ogen weer gesloten moeten 

worden, en tevens dat het antwoord nu moet worden 

gegeven, mits dat nog niet was gedaan. Ook zorgt deze 

unit ervoor dat er steeds wordt geschakeld tussen de 

twee mogelijke instelbare niveau's. 

Een schematische weergave van deze schakelunit is 

bijgeleverd in bijlage 10. 
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§ 3.9 De ijking van de opstelling 

Het ijken van de opstelling is als volgt gebeurd: 

Nadat de opstelling geruime tijd heeft aangestaan, om 

allerlei 

hebben we 

temperatuursverschijnselen 

de opstelling geijkt met 

te elimineren, 

behulp van een 

luxmeter en de LMT luminantiemeter. De luxmeter is 

aangebracht om later tijdens de experimenten altijd een 

controle te hebben op de ingestelde waarden, en daarmee 

eventuele correcties door te voeren. De procedure was 

als volgt: 

- plaats de luminatiemeter op de plaats van het oog; 

- controleer of het aan of uit staan van de monitor 

invloed heeft op de luxmeter; 

ga nu alle standen van de lichtbak na en zet deze in 

een tabel, met de gemeten waarde van de 

luminantiemeter en de luxmeter; 

- controleer achteraf of het gevondene nog klopt. 

Een nadeel is echter dat er een verschil is in het meten 

van de lichtbak als men van stand O naar 10 gaat en visa 

versa. Een verklaring hiervoor zou de temperatuur, of de 

aansturing van de buizen kunnen zijn. Maar door de 

luxmeter af te lezen is correctie achteraf mogelijk, wat 

ook zeker noodzakelijk is. 

Om nu de totale gemiddelde luminantie te kunnen 

berekenen telt men de afzonderlijke waarden van 

beeldbuis en lichtbak eenvoudigweg gewoon op.Een tabel 

en een grafiek van datgene wat wij gemeten hebben is als 

bijlage 2 en 3 aanwezig. Let er wel op dat deze tabel 
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geregeld 

aangepast. 

gecontroleerd moet 

§ 3.10 De meetprocedure 

worden, en eventueel 

Alvorens met de metingen te kunnen beginnen zal eerst 

enige theoretische analyses uitgevoerd moeten worden. We 

gaan er van uit dat de tijdconstanten en de 

samenstelling van de gebruikte fosforen in de 

beeldbuizen bekend zijn. Aan de hand daarvan kan men nu 

de theoretische modulatiediepte bepalen. 

Zijn deze gegevens niet voor handen, dan bestaat er nog 

altijd de mogelijkheid om met de Pritchard 

luminantiemeter gekoppeld aan een geheugenscoop een foto 

te maken van een oplichtend fosforpuntje, en dan daarmee 

de tijdsconstanten te bepalen. Dit is echter vrij 

omslachtig en onnauwkeurig. 

Als de drempel bepaald is, kan men aan de hand van de 

aanwezige De 

ingespiegelde 

Lange curven ongeveer bepalen welke 

luminantie men nodig heeft op 

drempelniveau. Dit is van belang om het meetgebied te 

kunnen bepalen. 

Als men dit gedaan heeft, gaat men experimenteel de 

drempel bepalen, en wel zodanig dat de drempel op de 

50 % flikkergrens komt te liggen. Dit gebeurt met de 

aangegeven methode in paragraaf 2. 2. 3. Om een goede 

indruk te krijgen van die 50 % grens, zal men de 

experimenten verscheidene keren moeten herhalen. Wij 
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denken hierbij aan het aanbieden van de 6 à 8 

verschillende mogelijke instellingen van elk 10 keer, en 

een herhaling per persoon van ongeveer 2 à 3 keer. Dus 

in het totaal zo'n 240 metingen om een goede drempel te 

bepalen. 

Men moet er wel op letten bij de bepaling van de drempel 

dat men steeds de waarden die de luxmeter aangeeft 

noteert. Dit om later eventuele correcties toe te kunnen 

passen, daar de lichtbakinstelling niet geheel stabiel 

is in de tijd. 

Bij de bepaling van de drempel komt ook nog een ander 

punt om de hoek kijken. Wat bij de bepaling van de 

drempel gebeurt is eigenlijk niet helemaal correct, ware 

het niet dat we bij benadering de Wet van Weber hier toe 

mogen passen. Normaliter zal men er bij de bepaling van 

de drempel rekening mee moeten houden dat de gemiddelde 

luminantie bij elke instelling van de lichtbak (monitor 

instelling blijft ongewijzigd) constant zou moeten 

blijven. Dit is fysisch in onze opstelling moeilijk te 

realiseren, omdat we dan zouden moeten werken met 

filters. De Wet van Weber zegt nu dat rond de drempel 

het er niet zoveel toe doet of de gemiddelde luminantie 

constant is, ofwel ~L/L = constant. 



- 41 -

Een en ander is nog te zien in de volgende figuur. 

b.L 
L 

0.6 

04 

0,2 

0 

• 

o L...1._ __ .1_~~~~~~=---L-
-4 -2 0 +2 +4 

Log L (ml) 

fig. 3.10.1: Voorbeeld van een curve van de Wet van 

Weber 

Het vergelijken van de verschillende monitoren moet 

onder dezelfde condities gebeuren, dus zowel gelijke 

modulatiediepte als dezelfde gemiddelde luminantie. Hier 

komt dan een groot probleem naar voren, omdat we niet de 

beschikking hebben over continue neutrale grijsfilters. 

Dit soort filters heeft de eigenschap om het Elektro 

Magnetisch (EM) spectrum in het zichtbare gebied voor 

alle golflengtes even sterk te verzwakken. Zij worden 

hoofdzakelijk gebruikt om meetbereiken te veranderen, of 

om 1 icht te verzwakken, net zoals in ons geval. Deze 

filters zijn echter niet eenvoudig te maken en zijn 

verkrijgbaar in glas en gelatine vorm. Men drukt de 

doorlaat vaak uit in de optische dichtheid D. 

10 D = - log "t" 



- 42 -

Hier is T de transmissie, de verhouding tussen de 

doorgelaten flux en de opvallende flux. Het voordeel is 

echter dat de optische dichtheden in serie kunnen worden 

opgeteld. 

Om nu de verschillende monitoren onder dezelfde 

condities te kunnen meten, zijn er op het IPO van zulke 

filters aanwezig, alleen heeft men hier slechts enkele 

discrete waarden. Dit zal voor de schaling van de 

flikkersensatie van de verschillende beeldbuizen een 

probleem opleveren, omdat de condities waaronder wordt 

gemeten nooit gelijk zullen zijn, doch slechts een 

benadering zal zijn van datgene wat we eigenlijk voor 

ogen hadden. 
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Hfdst 4. Meetresultaten 

§ 4.1 Parameterbepaling voor de modulatiediepte 

Zoals in hoofdstuk 3 al ter sprake is gekomen is de 

modulatiediepte afhankelijk van: 

- de gemiddelde ingespiegelde luminantie; 

- de gemiddelde beeldbuisluminantie; 

- de uitsterftijd van de fosfor(en): 

(- de verhouding tussen de fosforen). 

De eerste twee parameters kunnen met een luminantiemeter 

gemeten worden. Voor bepaling van de laatste twee 

parameters zal men een grotere technische inspanning 

moeten getroosten. 

Zo hebben we bijvoorbeeld de Pritchard photometer op een 

beeldpunt op het monitorscherm (WB) gericht. We zien dan 

dat het witte beeldscherm uit gele en blauwe fosforen is 

opgebouwd. Door een oscilloscoop met de Pritchard 

photometer te verbinden kan men een foto maken van de 

periodieke uitsterving (25 Hz. rasterfrequentie) van de 

fosforcombinatie. (Zie fig. 4.1) 

Uit de foto blijkt al enigszins dat de WB-beeldbuis 

inderdaad is opgebouwd uit twee soorten fosfor. De 

fosfor met een kleine uitsterftijd overheerst in eerste 

instantie de fosfor met de grote uitsterftijd. Er zijn 

dus relatief meer 'snelle' fosforen dan 'trage' 

fosforen. 
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Echter, om nu uit fig. 4.1 de drie gewenste parameters 

te halen is ondoenlijk. Vanwege de onnauwkeurigheid kan 

men vele curves door de figuur trekken die een goede 

mathematische benadering zouden kunnen zijn. Indien men 

een richtlijn heeft kan men echter wel kijken of de 

theorie en praktijk enigzins overeen komen. Volgens 

gegevens van Philips Components (oktober 1984) geldt 

voor een WB-monitor -c = 51 µs, -c = 510 µs en c/><ll = 9 
1 2 c/>(2) • 

De theoretische kromme (zie bijlage 5) die uit deze 

gegevens volgt bij kt inderdaad in de foto te passen. 

Deze gegevens zijn vrij ruw geschat en van slechts een 

paar beeldbuizen bekend. 

Zou men over figuur 4.1 één enkele fosfor 'fitten' dan 

verkrijgt men een modulatiediepte van 1.5 (t.o.v. 

m = 1.98 bij twee fosforen). Men mag een 

fosforcombinatie dus niet zondermeer benaderen door een 

enkele exponentiële functie. 

t (40 µsec./dev.) 

2 
Gem. l\B.: 36.9 cd/■ 

vid. eens.: tOCX>• 
photoplsch 

filters open 

Flg 4. 1: De ui tsterftl Jd van een WB-fosforsamen

st el llng. 
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Omdat een zo nauwkeurig mogelijke bepaling van de 

modulatiediepte van groot belang is, hebben we contact 

opgenomen met Philips Components. Bij Philips Components 

staat een opstelling waarmee men het 

uitschakelverschijnsel van een beeldbuis meet. Het 

uitgangssignaal van de fotogevoelige kop wordt via een 

A/D converter aan een PC toegevoerd. Indien het 

programma bij Philips Components volledig zou werken dan 

zou men nu het signaal kunnen analyseren. (FFT, 

curve-fitting e.d.) Het bleek echter alleen mogelijk om 

delay-curves uit te plotten. 

De fotogevoelige kop integreert over een groot 

oppervlak. De uitsterftijd wordt door een groot aantal 

beeldpunten bepaald. De fosforen worden dus na elkaar 

aangeslagen. Hierdoor ziet men dat de piek 

(Zie bijlage 6) met dezelfde frequentie als de 

1 ij nfrequentie terugkomt. Indien men van zo'n piek de 

uitsterftijd bepaald dan komt men waarschijnlijk al 

dichter in de buurt van de werkelijke uitsterftijd van 

de fosforcombinatie. Vanwege de hoge samplefrequentie 

konden we dit niet goed verifiëren. 

§ 4.2 De drempelbepaling 

§ 4.2.1 De meetprocedure 

Alvorens met de drempelmeting te beginnen bepalen we de 

gemiddelde luminantie van de monitor (WD). Deze is 

48. 71 cd/m2
• 
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Hierna bepalen we met behulp van de instelmethode de 

globale ligging van de drempel. Deze ligt ergens in de 

buurt van level 5. Het luminantiedomein kiezen we zo dat 

bij de laagste waarde het beeld zeker zien flikkeren 

(level 3). Bij de hoogste waarde zien we het beeld zeker 

niet flikkeren (level 7). 

Bij de drempelmeting gebruiken we de methode van 

afzonderlijke stimuli. Hiertoe maken we 

aselecte instel waarden welke we in 

plaatsen. (Zie bijlage 12) 

een tabel met 

de turftabel 

Nadat de kader-gegevens zijn ingevuld kan met de meting 

begonnen worden. De eerste aselecte levelwaarde wordt 

ingesteld en de drukknop (Zie bijlage 10) wordt 

ingeduwd. De waarde die de luxmeter aangeeft wordt, 

evenals de responsie van de proefpersoon op de stimulus 

genoteerd. 

§ 4.2.2 De interpretatie 

Aangezien we de modulatiediepte niet (nauwkeurig) kunnen 

bepalen hebben we besloten om de frequentie van 

waarnemingen tegen de gemiddelde ingespiegelde 

luminantie uit te zetten. 

De proefleider heeft drie series van vijftig stimuli, op 

verschillende tijdstippen, aan de proefpersoon 

aangeboden. De 30 luxwaarden, die bij iedere 

niveau-instelling horen, zijn gemiddeld en de variantie 

is berekend. (Zie bijlage 11) De drempelwaarde hebben we 
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verkregen door een globale afschatting van de 50% waarde 

in de gefitte psychometrische kromme. (Zie tabel 4.1) 

tabel 4.1: De drempelwaarde van de proefpersonen. 

Proef persoon Monitor- Gem. 1 nges~. 
type lum. (cd/m) 

H.H. WD 329 
E.S. WD 319 
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Hfdst. 5 Conclusie 

Er is een opstelling geconstrueerd waarmee in principe 

flikkermaten van verschillende beeldbuizen kunnen worden 

gemeten. Om deze opstelling te realiseren zijn we op 

problemen gestuit die we naar onze mening vrij aardig 

hebben weten op te lossen. 

Wel hebben we over de opstelling zelf enige belangrijke 

conclusies kunnen trekken. Dit zijn de plaatsing van het 

plasticfolie voor de correctie van de inhomogeniteit als 

gevolg van polarisatie, het gebruiken van de luxmeter en 

de daarbij behorende ijktabel voor de correctie van de 

tijdsafhankelijkheid van de lichtbak, en tot slot het 

provisorische kapje dat we telkens op de luminantiemeter 

hebben geplaatst om ev~ntuele gedeeltelijke afscherming 

van de lens tegen te gaan. 

Verder willen we nog naar het volgende hoofdstuk 

verwijzen waar enkele aanbevelingen staan waarvan wij 

denken dat deze erg nuttig kunnen zijn voor het verdere 

verloop van dit onderzoek. 
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Hfdst. 6 Discussie en aanbevelingen 

De grote problemen die wij in de loop van dit onderzoek 

zijn tegengekomen, hebben wij getracht te omzeilen. De 

ideeën die wij daar over hebben om dit te doen zijn in 

dit hoofdstuk vermeld, en misschien te gebruiken voor 

verder onderzoek. 

Daar het vrijwel niet te doen is om via de 

tijdsconstanten van fosforen, die overigens nooit echt 

goed te bepalen zijn, de modulatiediepte van een signaal 

uit te rekenen, willen we voorstellen om dan maar de 

modulatiediepte rechtstreeks te meten. 

Men zou de modulatiediepte op de volgende manieren 

kunnen meten: 

- spectraalanalyzer op de Pritchard aansluiten, en uit 

de verhoudingen de modulatiediepte bepalen; 

(Hiervoor staat een opstelling bij Phillips, alleen 

werkt daar de software niet van. Men zou deze 

eventueel zodanig kunnen modificeren dat de 

meetdata aan een statistisch programma voor 

cuve-fitting wordt toegevoerd.); 

- een laagdoorlaatfilter met een afsnijfrequentie van 

50 Hz.tussen de Pritchard en een scoop plaatsen om 

zo weer de verhouding te bepalen. 

Verder willen we nog enkele praktische tips geven bij 

het uitvoeren van de experimenten: 

-bepaal van alle monitoren eerst de drempel, en stel 

dan het niveau vast waarop alle monitoren boven-
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drempelig zijn; 

-ga na of de modulatiediepte afhankelijk is van de 

instelling van de monitor; zoniet dan is deze even

tueel ook te variëren met het PSD systeem; 

-bij het schalen kan men een referentiesignaal met 

behulp van een signaalgenerator op de lichtbak 

aansluiten omdat het geheugen van de mens slechts 

van zeer korte duur is. 
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Hfdst. 8 Apparatuurlijst 

luminantiemeter: 

luxmeter: 

Ijkbron: 

Oscilloscoop: 

LMT lichtmessetechnik Berlin 

type: L 1003 

serienr: 0784091031 

IPO-nr: 3329 

Pritchard photometer 

type: 1980 APL 

IPO-nr: 2720 

EG & G electro opties division 

type: 450 - 1 radiometer L -photometer 

serienr:4136 

IPO-nr: 2683 

Spectra Regular brightness source 

serienr: 723 

IPO-nr: 1583 

Ijking: 29 - 1 - 1987, M.C. Boschman 

Philips 

type: PM 3234 

serienr: DQ/04.1462 

IPO-nr: 2209 

Modulaire tijdgever: 

Deze bevat: 

IPO-nr: 2951, 2984, 3093, 3102 & 3253 
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Appendix 1 

§ A.l De programmabeschrijving 

Zoals men al eerder gezien heeft, is de reflectantie en 

de transmittantie afhankelijk van de hoek van inval op 

het materiaal. Indien we geen plasticfolie gebruiken dan 

is er tussen een punt links op de spiegel en rechts op 

de spiegel, volgens de theorie een variatie van 38% (zie 

bijlage 9). De variatie van boven naar beneden bedraagt 

maximaal 2%. Omdat de variatie in horizontale richting 

onaanzienlijk groot is hebben we besloten om een 

correctie middels plasticfolie toe te passen. 

Het programma plasticedgecompute berekent de hoek van 

inval op het plastic zodanig dat de hoeveelheid, door de 

glasplaat gereflecteerd licht, van links naar rechts 

constant is. Bij de input van het programma moet men een 

aantal karakteristieke eigenschappen van de opstelling 

invoeren. (Zie fig. a.1.1) Deze zijn: 

- de draaiboek van de glasplaat; 

- de coördinaten (in cm) van een punt aan 

de rechterzijde van de lichtbak. 

160,0,6) 

-·-·-·-·-·-·-· 
(0,0,0) 

(60, 0, -10) 

fig. a.1.1: al Het zijaanzicht van de opstelling. 
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160,11,0) 

Cla■plaat 

-··-. - . -
10,0,0l 

fig. a.1.1: b) Hel bovenaanzicht van de opstelling. 

,.. 
" :r 

ï 

De output van het programma is te vinden op drive a in 

de file plastic.res . Zorg er daarom altijd voor dat er 

een diskette in diskettestation a zit. De output bestaat 

uit een tabel waarin staan weergegeven: 

-de hoek van inval op de glasplaat (spiegel). 

Deze hoek loopt vanuit het oogpunt gezien van 

links naar rechts over de glasplaat. De stap

grootte wordt bepaald door een van rechts naar 

links lopend punt op de lichtbak met stap 0.5 cm; 

-de transmittantie (de hoeveelheid licht uit de 

lichtbak die op de luxmeter valt); 

-de reflectantie (de hoeveelheid licht uit de 

lichtbak die op het netvlies terecht komt); 

-de hoek van inval op het plastic. 

De kromming van het plastic wordt dus door de 

hoek van inval op het plastic bepaald. 
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§ A.2 Functiehandleiding 

Het programma bevat één functie: 

/wlcU,an. t.a.n. ( '.J , riea.l) : riea.l ; 

Formele parameters: 

-y:een hoek die is weergegeven in radialen. 

Functiebeschrijving: 

de functie tan berekent van een gegeven getal (in 

rad) de tangens. 

§ A.3 Procedurehandleiding 

Het programma bevat twee procedures. De eerste is: 

pri.,a.ce.durLe ~ ( ri , ó , t , thet.ad : riea.l ; n : irtteQ,eïi, ; 

U(l/1, the.tal : riea.l) ; 

Formele parameters: 

-r: x-coördinaat van een punt op de lichtbak; 

-s: y-coördinaat van een punt op de lichtbak; 

-t: z-coördinaat van een punt op de lichtbak; 

-thetad: de draaihoek van de ne glasplaat; 

-n: het aantal te gebruiken glasplaten. Deze Z1Jn 

equidistant gepositioneerd t.o.v. de lichtbak 

(60,0,0) en de eerste glasplaat (20,0,0); 

-thetai: de hoek van inval op de ne glasplaat in 

graden. 
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Functiebeschrijving: 

De procedure hoekvaninval berekent van een 

lichtstraal uit een gegeven punt de hoek van 

inval op een glasplaat. De coördinaten van het 

punt zijn gerelateerd aan het virtuele oogpunt. 

(Zie fig. a.1.1.) 

Gebruik: 

In het programma plasticedgecompute maken we 

gebruik van slechts één glasplaat. Deze heeft een 

draaiboek van 45°. De coördinaten van het punt op 

de lichtbak variëren tussen (60,-11,z) en 

(60,11,z). (-10:s z :sG) 

De tweede procedure is: 

piLOCe.d.wl,e ~(corviecti.,ef.a,lrtde.td,edqein.:rieal.; 

ljQ/'t rief.E,ec , ~ : riecl, ) ; 

Formele parameters: 

-correctiefactor: de factor waarmee de 

transmittantie en de reflectantie gecorrigeerd 

moeten worden t.g.v. een eerdere lucht-materiaal 

overgang; 

-indext: de brekingsindex van het materiaal waarop 

de lichtstraal invalt; 

-edgein: de hoek van inval op het materiaal. Deze 

moet groter zijn dan o graden; 

-reflec: de reflectantie van het licht aan het 

materiaal. Deze wordt berekend door somatie van 

de eerste en tweede gereflecteerde straal 

(zie fig. a. 3. 1) . De relatieve fout die ontstaat 

door het nemen van slechts twee lichtstralen 
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bedraagt minder als 0.01% van het totaal. 

-trans: de transmi ttantie van het 1 icht aan het 

materiaal. Deze wordt berekend door somatie van 

de eerste en tweede getransmitteerde straal 

(zie fig. a.3.1). De relatieve fout die ontstaat 

door het nemen van slechts twee lichtstralen 

bedraagt minder als 0.01% van het totaal. 

fig. a.3.1: Breking van het licht aan het oppervlak. 

Functiebeschrijving: 

De procedure reflectie berekent bij een gegeven 

hoek van inval het deel dat gereflecteerd en het 

deel dat getransmitteerd wordt. Karakteristieke 

eigenschappen zoals brekingsindex en correctie

factor t.g.v. eerdere transmissies zijn vrij op 

te geven. 
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opm: Door de procedure iets te modificeren is het 

mogelijk om alle van belang zijnde parameters bij 

lucht-materiaal lichtbreking naar voren te halen. 

Hiermee worden bedoeld: 

- r.1. ,r 11 ,t.1. ,t 11 ; 

- R.1. ,Ru ,T.1. ,Tu ; 

Gebruik: 

In ons geval is de correctiefactor bij de 

lucht-glas breking bepaald door de hoeveelheid 

getransmitteerd licht bij de lucht-plastic 

breking. De hoek van inval wordt met de procedure 

hoekvaninval berekend. 

Voor filter positie kromme zie bijlage 14. Zo zou de 

kromme optimaal aan onze eis voldoen, maar dit was 

praktisch niet haalbaar, vandaar dat de werkelijkheid 

iets afwijkt, maar wel voldoet. 
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§ A.4 Het programma plasticedgecompute 

program plasticedgecompute (input.output); 

uses Crt; 

const indexplastic=l.5; 

indexglas=l.5; 

indexlucht=l; 

var reflec,trans,reflP-cpl,transpl,reflecmir,help,correctiefactor:real; 

edgeinmir,thetad,thetahelppl,thetainpl,midedge:real; 

x, y, z, rad: real; 

n: integer; 

f:text; 

ans: char; 

function tan(y:real):real; 

begin 

tan:=sin(y)/cos(y); 

end; 

procedure hoekvaninval(r,s,t,thetad:real;n: integer;var thetai:real); 

var ans:char; 

x, y, z, u, v: real; 

thetar: real; 

rad: real; 

begin 

rad: =360/ (2*pi); 

{Translatie van het assenstelsel naar het punt van inval op de spiegel.} 

{Dit gebeurt door het snijpunt van de' lichtlijn' naar het virtueel } 

{oogpunt en het spiegelvlak te bepalen.} 

x:=20*n/(l-s/(r•tan(thetad/rad))); 

y: =s*x/r; 

z: =t *x/r; 

{Rotatie om de z-as om het assenstelsel in het spiegelvlak te leggen. } 

{Dit betekent dat de normaal van het spiegelvlak op de x-as ligt. } 

u:= x•cos(+(90-thetad)/rad) - y*sin(+(90-thetad)/rad); 
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v:= x•sin(+(90-thetad)/rad) + y•sin(+(90-thetad)/rad); 

{Rotatie om de normaal van het spiegelvlak zodanig dat het vlak, op- } 

{gespannen door de golf van inval en uitval samenvalt met het y-vlak. } 

thetar:=arctan(z/v); 

x:=u; 

y:= v•cos(-thetar) - z•sin(-thetar); 

z:= v•sin(-thetar) + z•cos(-thetar); 

thetai:= abs(arctan(y/x))•rad; 

end; 

procedure reflectie (correctiefactor,indext,edgein:real; 

var reflec,trans:real); 

var rnormal,rparal,tnormal,tparal:real; 

Refnor,Refpar,Tranor,Trapar:real; 

edgereflec,edgetrans:real; 

rad,help2,help3,help4,help5,y,z:real; 

begin 

rad:=360/(2•pi); 

edgereflec:=edgein; 

edgein:=edgein/rad; 

help2:=sin(edgein); 

help2:=(help2•indexlucht)/indext; 

help3:=help2/(sqrt(l-help2•help2)); 

edgetrans:=arctan(help3); 

help4:=edgein-edgetrans;help5:=edgein+edgetrans; 

rnormal:=(-sin(help4)/sin(help5)); 

rparal:=tan(help4)/tan(help5); 

tnormal:=(2•help2•cos(edgein))/sin(edgein+edgetrans); 

tparal:=(2•help2•cos(edgein))/(sin(edgein+edgetrans) 

•cos(edgein-edgetrans)); 

Refnor:=sqr(rnormal); 

Refpar:=sqr(rparal); 

Trapar:=(indext•cos(edgetrans))/(indexlucht•cos(edgein)); 

Tranor:=Trapar•sqr(tnormal); 
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Trapar:=Trapar•sqr(tparal); 

trans:=(Trapar+Tranor)/2; 

reflec:=(Refpar+Refnor)/2; 

y:=trans;z:=reflec; 

trans:=y•y•(l+z•z)•correctiefactor; 

reflec:=(reflec+y•y•z)*correctiefactor; 

{De correctiefactor geeft de hoeveelheid ingevallen licht t.o.v. } 

{de oorspronkelijke lichtbakwQarde weer. 

end; 

begin 

assign(f, 'a:plastic.res' );rewrite(f); 

rad:=360/(2•pi);ans:=' j'; 

while ans=' j'do 

begin 

clrscr; 

n:=l;x:=O;y:=O;z:=O;thetainpl:=O;midedge:=O; 

wri te (•Wilt u het virtueel oogpur.t als oorsprong ? ' ) ; 

readln (ans); 

if ans='n' then 

begin 

writeln('U kiest dus het oogpunt als oorsprong!'); 

x:=x+20;y:=y-20; 

end; 

writeln;writeln; 

writeln ('Geef dan nu de coordinaten van 

+'aan de rechterzijde'); 

writeln('van de spiegel in.'); 

write('x= ');readln(z); 

x:=x+z; 

write(' y= ' ) ; readln(z); 

y: =y+z; 

write('z= ');readln(z); 

writeln(f, 'x= ',x:4:2); 

een 

} 

lichtpunt', 



writeln(f, 'y= ',y:4:2); 

writeln(f, 'z= ',z:4:2); 

writeln; 
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write('Geef de draaihoek van de 1-e spiegel: '); 

readln ( thetad); 

writeln(f); 

writeln(f, 'De draaihoek van de 1-e spiegel is: ',thetad:3: 1); 

wri teln(f); 

writeln(f,' ':3,' F============== 

+' ===========~ , ) ; 

writeln(f, • ': 3,' 1 hoek van I transmi ttantie 

+'antie I hoek van I' ); 
reflect', 

writeln(f,' ': 3,' 1 inval op 1 

+' 1 inval op I' ) ; 
writeln(f,' ': 3,' 1 spiegel 1 

+' 1 plastic I' ); 
writeln(f,' ': 3,' !================ 

+' =============4 , ) ; 

while y<=ll do 

begin 

correctiefactor:=l;thetahelppl:=90;thetainpl:=midedge; 

hoekvaninval(x,y,z,thetad,n,edgeinmir); 

reflectie(correctiefactor,indexglas,edgeinmir,reflec,trans); 

if y=-11 then 

begin 

{Bepaling van de hoeveelheid licht die door de } 

{spiegel gereflecteerd wordt als de hoek van inval } 

{op het plastic O graden bedraagt. Dit is dan } 

{ tevens de referentiewaarde. } 

transpl:=4•indexplastic•indexlucht 

/sqr(indexlucht+indexplastic); 

transpl:=transpl•transp1•(1+(l-transpl)•(1-transpl)); 

help: =transpl; 
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reflecmir:=reflec•transpl; 

correctiefactor:=transpl; 

end; 

while abs(transpl•reflec - reflecmir) > 0.00001 do 

begin 

{Aanpassing van de hoeveelheid door het plastic getrans- } 

{miteerd licht bij een nieuwe hoek van inval op de spiegel.} 

{Het plastic wordt zodanig gebogen dat de referentiewaar- } 

{de bereikt wordt. } 

midedge:=(thetahelppl+thetainpl)/2; 

reflectie(l,indexplastic,midedge,reflecpl,transpl); 

if (transpl*reflec-reflecmir) >0 

then thetainpl:= midedge 

else thetahelppl:= midedge; 

correctiefactor:=transpl; 

if midedge < le-5 then 

begin 

correctiefactor:=help; 

transpl:=reflecmir/reflec; 

end; 

writeln(thetainpl:7:5, • • ,transpl*reflec-reflecmir:7:5); 

end; 

reflectie(correctiefactor,indexglas,edgeinmir,reflec,trans); 

Wr 1. te ( f, • • ·. 3, ' 1 • d · · 6 3 • ' t n • 100 5 2 ' 01
' ) , e ge1nm1r: : , , ra S : : , /o ; 

write (f. • ': 5, ï ',reflec*l00:5:2, '%',' , . 5 • 1 • . ' ' 

+' ',thetainpl:6:3); 

write(f,' l');writeln(f); 

y: =y+0. 5; n: =1; 

end; 

writeln(f,' ':3, • ============== 

+' ==============- ' ) ; 
writeln(f); 

writeln(f); 



wri teln(f); 

write('Wilt u nogmaals?'); 

readln (ans); 

end; 

writeln; 
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writeln('U vindt de resultaten in a:plastic.res terug'); 

close(f); 

end. 
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Bijlage 1: Fourrieranalyse van fosforsignaal 

Fourrieranalyse van het theoretisch aangeboden signaal: 

x(t)=ke-tla 

Dit schrijven we als een somreeks volgens: 

met 

00 

I 
n=- 00 

C eJnWt 
n 

T 
1 J k -~/a -JnW~ d c = - e e ~ 

n T
0 

Voor ons zijn alleen de nulde en de eerste harmonische 

van belang, dus in feite alleen de termen c, c en c . 
0 1 -1 

Dus de fourrier analyse wordt dan: 

C 
0 

Dit heeft als uitgewerkt resultaat: 

k (1 -T/a) + k 2/a (1-e-T/a) cos wt + 
T a -e T l/a2 + w2 

k 2w (1-e-T/a) sin wt 
T l/a2 + w2 

Herschreven levert dit hetzelfde als de formules die in 

het verslag zijn vermeld. 
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Bijlage 2: Ijktabel 

ijktabel van lichtbak met 
LHT en luxmeter 

instelling lum lux instelling lum lux 
lichtbak cd/m 2 lichtbak cd/m 2 

0,1 6 3 5,1 323 189 
0,2 12 7 5,2 328 192 
0,3 18 11 5,3 333 194 
0,4 25 15 5,4 337 197 
0,5 32 19 5,5 343 200 
0,6 38 22 5,6 348 202 
0,7 44 26 5,7 352 205 
0,8 50 30 5,8 357 208 
0,9 56 33 5,9 361 210 
1,0 63 37 6,0 366 213 
1,1 69 41 6,1 370 215 
1,2 75 44 6,2 374 218 
1,3 81 48 6,3 379 220 
1,4 87 52 6,4 383 223 
1,5 94 56 6,5 388 226 
1,6 100 59 6,6 392 229 
1,7 107 63 6,7 395 231 
1,8 113 67 6,8 400 233 
1,9 120 71 6,9 403 235 
2,0 127 75 7,0 405 237 
2,1 133 78 7,1 409 239 
2,2 138 81 7,2 412 242 
2, 3 145 86 7,3 415 244 
2,4 152 89 7,4 418 245 
2,5 159 93 7,5 421 247 
2,6 165 97 7,6 425 250 
2,7 171 101 7,7 428 252 
2,8 178 105 7,8 431 254 
2,9 185 109 7,9 434 256 
3,0 191 112 8,0 437 258 
3,1 197 116 8,1 442 260 
3,2 203 120 8,2 445 263 
3,3 212 124 8,3 450 266 
3,4 217 128 8,4 455 268 
3,5 224 132 8,5 460 272 
3,6 231 136 8,6 465 275 
3,7 237 139 8,7 470 278 
3,8 244 143 8,8 475 281 
3,9 250 145 8,9 481 285 
4,0 256 150 9,0 486 288 
4,1 263 154 9,1 491 291 
4,2 269 158 9,2 496 294 
4,3 275 161 9,3 502 297 
4,4 281 164 9,4 507 300 
4,5 287 168 9,5 512 302 
4,6 293 170 9,6 516 305 
4,7 299 175 9,7 522 307 
4,8 305 179 9,8 526 309 
4,9 311 182 9,9 530 312 
5,0 318 185 10,0 536 315 
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Meetgrafiek met plasticfolie 

lic htbok met folie 

(meetveld 1 grood) 
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Bijlage 8: outputtabel programma (met folie) 

x• 60.00 
y• -11.00 
Z• 6.00 

De draaihoek van de 1-e spiegel ia: 45.o 

hoek van 1 transmittantie reflectant ie 
inval op 
apiegi;l 

(in ) 

35.008 84.691 7.61\ 
35.465 84.291 7.61\ 
35.923 83.891 7.61\ 
36.383 83. 471 7 .61\ 
36.844 83.03\ 7.61\ 
37.306 82.581 7.621 
37.769 82.101 7. 621 
38.234 81.601 7.61\ 
38.699 81.081 7.61\ 
39.165 80. 53\ 7.61\ 
39.632 79. 981 7.61\ 
40.100 79.391 7.61\ 
40.569 78.791 7 .61\ 
41.038 78. 181 7.621 
41.508 77. 521 7. 611 
41.979 76.861 7.62\ 
42.450 76. 171 7 .621 
42.922 75.451 7.61\ 
43.394 74.731 7.62\ 
43.866 73. 971 7.621 
44.338 73.191 7.621 
44. 811 72.381 7.61\ 
45.284 71. 571 7.621 
45.756 70.721 7. 611 
46.229 69.871 7.61\ 
46.702 68.991 7 .621 
47.174 68.091 7 .621 
47.647 67. 171 7.621 
48 .119 66.231 7.61\ 
48.590 65.271 7.61\ 
49.061 64.301 7.61\ 
49.532 63.321 7 .621 
50.002 62. 321 7.621 
50.472 61.301 7.61\ 
50.941 60. 271 7.61\ 
51.409 59. 231 7 .61\ 
51.876 58.171 7.61\ 
52.342 57 .111 7 .61\ 
52.808 56.041 7.61\ 
53.273 54. 97' 7 .61\ 
53.736 53.891 7 .61\ 
54.198 52. au 7.61\ 
54.660 51. 721 7.61\ 
55.120 50. 631 7 .621 
55.579 49. 541 7. 621 

hoek van 
inval op 
plas~ic 
(in ) 

0.000 
30.938 
35.947 
41.015 
43.505 
46.048 
47.937 
49.621 
51.040 
52.334 
53.658 
54.865 
54.901 
56.994 
57.961 
58.899 
59.780 
60.636 
61.439 
62.220 
62.979 
63.613 
64. 411 
65.086 
65.755 
66.394 
67.017 
67.623 
68. 213 
68.766 
69.326 
69.881 
70. 411 
70.928 
71.412 
71.902 
72.380 
72.844 
73.296 
73.737 
74.166 
74.583 
75.005 
75.400 
75.785 



x- 60.00 
y• -ll. 00 
z- o.oo 
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De draaihoek van de 1-e spiegel is: 45.0 

hoek van transmittantie reflectantie 
inval op 
spieg3l 

(in ) 

34. 611 84. 711 7.591 
35.074 84. 341 7.591 
35.538 83 .941 7.591 
36.003 83.541 7.591 
36.469 83.lU 7.591 
36.937 82.651 7.59\ 
37.405 82.181 7.591 
37.875 81.691 7.59\ 
38.346 81.191 7.591 
38.817 80.661 7.59\ 
39.289 80.111 7.591 
39.763 79.551 7.59\ 
40.236 78.95\ 7.591 
40.711 78.33\ 7.591 
41.186 77. 70\ 7.59\ 
41.662 77.03\ 7.59\ 
42.138 76.35\ 7.59\ 
42.614 75.66\ 7.59\ 
43.091 74.93\ 7.59\ 
43.568 74.18\ 7.59\ 
44.045 73.41\ 7.59\ 
44.523 72. 63\ 7.59\ 
45.000 71.81\ 7.59\ 
45.477 70.97\ 7.59\ 
45.955 70.12\ 7.59\ 
46.432 69.25\ 7.59\ 
46.909 68.36\ 7.59\ 
47.386 67.44\ 7.59\ 
47.862 66.51\ 7.59\ 
48.338 65.55\ 7.59\ 
48.814 64.58\ 7.59\ 
49.289 63. 61\ 7.59\ 
49.764 62. 61\ 7.59\ 
50.237 61.59\ 7.59\ 
50. 711 60.57\ 7.59\ 
51.183 59. 53\ 7.59\ 
51. 654 58. 48\ 7.59\ 
52.125 57.42\ 7.59\ 
52.595 56.34\ 7.59\ 
53.063 55.27\ 7.59\ 
53. 531 54.19\ 7.59\ 
53.997 53.09\ 7.59\ 
54.462 52.00\ 7.59\ 
54.926 50.91\ 7.59\ 
55.389 49.81\ 7.59\ 

hoek van 
inval op 
plastbc 

(in ) 

0.000 
31.992 
35.618 
40.921 
43.605 
45.780 
47.595 
49.087 
50.883 
52.105 
53.438 
54.652 
55.756 
56.760 
57.766 
58.647 
59.566 
60.428 
61.236 
61.925 
62.692 
63.519 
64.230 
64.909 
65.559 
66.227 
66.854 
67.464 
68.036 
68.615 
69.179 
69.738 
70.273 
70.793 
71.299 
71.792 
72.272 
72. 740 
73.195 
73.642 
74.073 
74.493 
74.895 
75.308 
75.699 
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De draaihoek van de 1-e spiegel is: 45.0 

hoek van transmittantie reflectant ie 
inval op 
spieggl 

tin l 

35.690 84.6'4' 7 .66' 
36.138 84. 24' 7.661 
36.587 83.811 7 .66' 
37.037 83.361 7.661 
37.489 82 .91' 7 .66' 
37.942 82. 421 7.661 
38.396 81. 93' 7.66\ 
38.852 81. 421 7.66\ 
39.308 80. 89' 7.66\ 
39.765 80.33\ 7.66\ 
40.224 79. 74' 7.66\ 
40.683 79.15\ 7.66\ 
41.143 78. 53' 7.66\ 
41.604 77.89' 7.66\ 
42.065 77. 21' 7.66\ 
42.527 76. 54' 7.66\ 
42.990 Î5.83' 7.66\ 
43.453 75.09\ 7.66\ 
43.917 74. 36\ 7.66\ 
44.381 73.59\ 7.66\ 
44.845 72. 79\ 7.66\ 
45.310 71. 97' 7.66\ 
45.774 71. 15\ 7.66\ 
46.239 70.29\ 7.66\ 
46.704 69. 4 21 7.661 
47.169 68.54' 7.66\ 
47.633 67. 63' 7.66\ 
48.098 66.70\ 7.66\ 
48.562 65.75\ 7.66' 
49.026 64. 78' 7.66\ 
49.490 63.80\ 7.66\ 
49.953 62.821 7.66\ 
50.416 61.81' 7.66\ 
50.878 60. 79' 7.66\ 
51.339 59. 77' 7.66\ 
51.800 58.72\ 7.66\ 
52.260 57. 67' 7.66\ 
52.720 56.611 7.66\ 
53.178 55.54' 7.66\ 
53.636 54.47\ 7.66\ 
54.093 53.39' 7. 66' 
54.548 52. 3 U 7 .66' 
55.003 51. 23' 7.66\ 
55.456 50.14' 7.66\ 
55.908 49.06\ 7 .66' 

hoek van 
inval op 
plassic 
(in ) 

0.000 
32. 344 
37.974 
41.226 
43.900 
46.421 
48.209 
50.005 
51.489 
52.843 
54. 113 
55.269 
56.355 
57.373 
58.329 
59.257 
60.143 
60.959 
61.781 
62.553 
63.303 
63.929 
64.718 
65.397 
66.046 
66. 677 
67.292 
67.891 
68. 4 74 
69.021 
69.574 
70.122 
70.646 
71.138 
71.644 
72.128 
72.582 
73.054 
73.484 
73.920 
74. 352 
74.753 
75.166 
75.543 
75.934 
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Bijlage 9: Retinale verlichting van lichtbak (theorie) 

x- 60.00 
y• -u.oo 
z- 6.00 

Het aantal spiegels bedraagt: 1 

De draaihoek van de 1-e spiegel is: 45.0 

hoek van 
inval 

(in°) 

35.008 
36.844 
38.699 
40.569 
42.450 
44. 338 
46.229 
48.119 
50.002 
51.876 
53.736 
55.579 

xc 60.00 
y• -11.00 
z• o.oo 

transmittantie 

91.741 
91.591 
91.411 
91.181 
90.901 
90.571 
90.161 
89.671 
89.091 
88. 411 
87.60% 
86.65% 

Het aantal spiegels bedraagt: l 

reflectant ie 

8.251 
8.401 
8.581 
8.811 
9.091 
9.42' 
9.831; 

10. 311 
10.891 
11.571 
12.38% 
13.32% 

De draaihoek van de 1-e spiegel is: 45.0 

hoek van transmittantie reflectant ie 
inval 

(in° ) 

34.611 91.771 8.221 
36.469 91. 631; 8.371; 
38.346 91.441 8.551 
40.236 91.221 8. 771; 
42.138 90.951 9.041 
44.045 90.621 9.371; 
45.955 90. 221 9.76% 
47.862 89.751 10. 24% 
49.764 89.171; 10.811 
51.654 88.491 11.48% 
53.531 87.691 12.281 
55.389 86.75% 13. 221 



x• 60.00 
y• -11.00 
z• -10.00 
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Het aantal spiegels bedraagt: 1 

De draaihoek van de 1-e spiegel is: 45.0 

hoek van transmittantie reflectantie 
inval 

Cin° ) 

35.690 91.691 8.301 
37.489 91.531 8.461 
39.308 91.341 8.651 
41.143 91.101 8.891 
42.990 90.811 9.181 
44.845 90.461 9.521 
46.704 90.051 9.941 
48.562 89.551 10.441 
50.416 88.95\ 11.031 
52.260 88.251 11.73\ 
54.093 87.421 12.55\ 
55.908 86.46\ 13.51\ 



tJ1 .... 
'-'· .... 
PI 
IQ 
~ 

.... 
0 

C/l 

r--- 0 
::r 

s Q 

R Q 

s Q 

R Q.._~..__ ....... 

' 
(l) 
s 

1 
PI 
rt 

1 
..... 
1/l 

1 
0 

H/L Select ::r 
Lichtbak 

(l) 

~ 

1 (l) ..J 
(l) \0 L __ 11 

IQ 
PI 
< 
(l) 

Teller(200•tO.•) TellerCJOO•t0.•1 
a------4 Delay: 2 •ec. 1---r----l De lay: 3 •ec . ..._ __ _ 
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Bijlage 11: 
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Drempelgrafieken E.S. en H.H. 

0.9 

o.e 

07 

0.6 

0.4 

O.J 

0.2 

o., 

Flikkerdrempelmeting 

[. S< -... ... (WD) 

0 -t--r-,--,--,--r-,r-,---r--,---,--,--,-~~~~..,...._j 

Aantal meetwaarden per level: 30 

Level µ. ( lux) er ( lux) Flikker( % ) 

3 112.93 1.031 90 
4 150.47 1.408 90 
5 183.90 1. 739 60 
6 212.60 1.562 16.67 
7 238.90 2.048 13.33 
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Flikkerdrempelmeting 

0.9 

o.e 

07 

0.6 

04 

0.J 

0.2 

0, 

0 

Aantal meetwaarden per level: 30 

Level LL (lux) er (lux) Flikker( ' ) 

3 112.26 1.665 100 
4 149.20 2.845 76.67 
5 181. 60 4.125 76.67 
6 210.53 2.930 30 
7 237.30 3.078 0 
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Bijlage 12: Voorbeeld van turftabel 

proefpersoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L R 2 

datum . . . -. . . -. . . . . visus 1 . . . 1 . . . 1 . . . 1 
tijd . . . . . . . . uur ja . . . . nee : . . . . 

gemid. lum. van monitor . . . . . . . . (cd/m 2
) 

pupil diameter . . . . . . mm buistype . . . . . . 
0 ' stand . . . . . . . . . . . . .. . lux) 

100 ' stand . . . . . . . . . . . . . .. lux) 

f f f 
n in 1 n in 1 n in 1 
i i i i i i 
V stel lux. k V stel lux. k V stel lux. k 
e k e k e k 
a ling e a ling e a ling e 
u r u r u r 

H L H 

L H L 

H L H 

L H L 
--····· 

H L H 
-·--·-·· 

L H L 

H L H 
··-- -···---

L H L 

H L H -·---- --- ···--
L H L --·-·-- ------· 
H L H 
·-·- ------- ···-----
L H L ------
H L H 
····-·· ------ -·-·---· 
L H L 
···-- ·-·---·-···· -·---
H L H 

····---- --- ··----···· 

L H L 
······-·- ·------···-··- ---------- ----·-···· 

H L H 
··-··· ----- --·-···------· ------
L H L 

-··---···· 

H L H 
-···-- ---- ----

L H L ----··- ----
H L H __ ., _____ 

--·-·--
L H L 

---···· --·-- ---·- ------···-
H L H 

-----···- -----·- -·--
L H L 

--····-·--·- ------ -----···· 
H L H 
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Bijlage 13: Persoonlijke gegevens 

Naam: H. Hermans 

Rechteroog: visus 2 

Linkeroog: visus 2 

Bioculair: visus 2.5 

Naam: E. Schoenmakers 

Rechteroog: visus 1.5 

Linkeroog: visus 1.5 

Bioculair: visus 2 
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Bijlage 14: Filter positie kromme 

;:::er,~""., .. "4.., \n~.,: 

\ 
\ 

0 1 1 I , 1 1 

\ 
\ I 

\ / 
\ I 
\ I 
+-




