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Abstract 

At the IPO a multi-resolution model has been developed that maps a statie 
luminance distribution into the corresponding brightness function. In the future 
one wants to extend this model so that it will be applicable to more natura! 
viewing conditions. Tempora! aspects will play a role in this. In aid of this 
cxtcnsion, experimcntal data are needed in the first place. For this purpose the 
cxisting Ganzfeld-apparatus has to be altered in such way that wc can generate 
dynamic variations. Chosen is for a so-called shutter modulation wherc grayfiltcrs 
can be positioned in the beam of light. In this way step-shape luminancc-time 
functions can be realized to a good approximation. 
A pilot experiment is performed with the adapted apparatus. The influence of a 
short, high luminous adaptation field on the instantaneous brightness is measured. 
Both the duration of the adaptation field (8) and the tempora! distancc until the 
measuring-moment ('t) is varied. The method that we use is intcrocular 
brightness matching. 
The results of the pilot experiment confinn our intuitive idea that cvents that 
lasted long and took place short ago have a great influence on the instantaneous 
brightness. The influence is decreasing for longer delays and/or shortcr cvents. 
Furthermore it is shown that the influence on the brightness is dependent on the 
specific time structure of the past (instead of the past time course in absolute 
units): the ratio of the delay time and the duration of the adaptation field 
determines instantaneous brightness. 



Samenvatting 

Op het IPO is een multi-resolutie model ontwikkeld dat voor statische beelden 
aangeeft hoe, uitgaande van de luminantie-distributie, de bijbehorende 
helderheidskaart berekend kan worden. Dit model wil men in de toekomst 
gaan uitbreiden zodat het toepasbaar wordt voor meer natuurlijke kijksituaties. 
Hierbij gaan temporele aspecten een rol spelen. Ten behoeve van deze 
modeluitbreiding zijn in eerste instantie experimentele gegevens nodig. Hiertoe 
dient de bestaande Ganzfeld-opstelling zodanig aangepast te worden dat we 
dynamische variaties kunnen genereren. Gekozen is voor een zogenaamde 
sluiter-modulatie, waarbij een grijsfilter voor de lichtbundel in-/uitgeklapt kan 
worden; hiermee kunnen stapvormige luminantiefunkties in de tijd worden 
gerealiseerd. 
Een pilootexperiment wordt uitgevoerd met de aangepaste opstelling. De 
invloed van een kon aangeboden licht adaptatieveld op de momentane 
helderheid is gemeten. Hierbij is zowel de duur van het adaptatieveld (0) als 
de temporele afstand tot het meetmoment ('t) gevarieerd. De meetmethode die 
we hanteren is interoculaire helderheidsgelijkstelling. 
De resultaten van het pilootexperiment bevestigen ons intuïtieve idee dat 
gebeurtenissen die lang geduurd hebben en kon geleden plaatsvonden een 
grote invloed hebben op de momentane helderheid. De invloed neemt af voor 
langere vertragingen en/of kortere gebeurtenissen. Verder blijkt dat de invloed 
op de helderheid afhankelijk is van de tijdstruktuur van het verleden (in 
plaats van het voorbije tijdsverloop in absolute eenheden): de verhouding van 
de vertragingstijd en duur van het adaptatieveld bepaalt de momentane 
helderheid. 
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1. Inleiding 

Al lange tijd wordt, zowel door psycho-fysici als door psychologen, onderzoek 
verricht naar de relatie tussen de fysische grootheid luminantie en het perceptieve 
attribuut helderheid. Subjectief ervaren we een monotone relatie tussen helderheid 
en luminantie: wanneer de hoeveelheid licht die op een voorweip valt groter 
wordt, neemt ook de helderheid toe. Toch is deze relatie niet altijd zo eenduidig. 
Verwezen kan worden naar talrijke voorbeelden van helderheidsillusies, waarbij 
de helderheidsindruk duidelijk afwijkt van dit monotone gedrag. 
De luminantie en de helderheid zijn in het algemeen een funktie van twee plaats
coördinaten (x,y) en een variabele in het tijddomein (t). Op het Instituut voor 
Perceptie Onderzoek (IPO) is een multi-resolutiemodel ontwikkeld dat voor 
statische beelden aangeeft hoe, uitgaande van de luminantie-distributie, de 
bijbehorende helderheidskaart berekend kan worden [1],[2]. De filosofie achter 
dit model is dat het visuele systeem naar een helderheidsrepresentatie streeft die 
object-eigenschappen weergeeft, en dientengevolge ongevoelig is voor variaties 
in lichtbron en kijkeigenschappen. De berekening wordt uitgevoerd in drie 
stappen. Allereerst wordt het contrast gemeten in een aantal spatiale schalen. De 
tweede stap bestaat uit een sommatie over de schalen. Uiteindelijk vindt er een 
lokale 'optimale' aanpassing met betrekking tot een begrensd helderheidsbereik 
plaats. 
Om met name over deze laatste stap meer te weten te komen, zijn empirische 
gegevens nodig. Een preciezere vraagstelling is: op welke manier past het visueel 
systeem compressie toe om een enorm luminantiebereik af te beelden op een 
belangrijk kleiner helderheidsbereik? Het is hierbij van belang dat het hele 
visuele veld op een gecontroleerde manier gestimuleerd wordt. Daartoe is een 
Ganzfeld1-opstelling gebouwd. Helderheden worden in deze opstelling gemeten 
met een interoculaire gelijkstellingsmethode. De Ganzfeld-stimulus wordt in het 
ene oog geprojecteerd, een referentie-stimulus in het andere oog. 
Bij uitbreiding van het model naar een meer natuurlijke kijksituatie gaat de tijd
variabele een rol spelen. Het intuïtieve (en logische) idee is dat gebeurtenissen 
die lang geduurd hebben en kon geleden plaatsvonden (ten opzichte van tijdstip 
to) een grote invloed hebben op de helderheid (op tijdstip to). Ook in dit geval 
zullen experimentele gegevens verzameld worden om dit idee te verifiëren en 
eventueel te kwantificeren. Ten behoeve hiervan dient de Ganzfeld-opstelling 
zodanig te worden aangepast dat we dynamische variaties kunnen genereren. 

1homogeen visueel veld 
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De stage-opdacht bestaat uit het realiseren van deze aanpassing en het uitvoeren 
van enkele pilootstudies met deze dynamische component. Met name de duur van 
de stimulus, de temporele afstand tot het meetrnoment en het contrast dienen 
hierbij gevarieerd te worden. 

-
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2. Opstelling 

Het centrale gedeelte van de Ganzfeld-opstelling (zie fig. 2.2) bestaat uit een 
Ulbrichtse bol, waarin een smalle lichtbundel afkomstig van een xenonlamp 
birutentreedt. Aan deze bol is een speciale kap bevestigd die goed aansluit bij 
de linkeroogkas van de proefpersoon. Het Ganzfeld dat op deze manier in de 
bol ontstaat noemen we de test-stimulus. Via een spiegel wordt in het 
rechteroog van de proefpersoon een referentie-stimulus geprojecteerd. Deze 
wordt door een V AX/VMS-computersysteem op een monitor gezet. De afstand 
tussen het rechteroog van de proefpersoon en de monitor bedraagt ongeveer 
110 cm. De proefpersoon voert helderheidsgelijkstellingen uit tussen de test
en referentie-stimulus. 

2.1 Modulatie 

Om dynamische variatie van de test-stimulus te realiseren dient het licht van 
de xenonbron gemoduleerd te worden. Dit kan op twee manieren: 
1. Rechtstreekse modulatie; dat wil zeggen de stroom door de lamp te 

variëren met bijvoorbeeld een externe funktiegenerator. 
2. Indirekte modulatie; de lichtbundel ergens "onderweg" gaan 

verzwakken, bijvoorbeeld met een in-/uitklapbaar grijsfilter. 
In eerste instantie hebben we ernaar gestreefd om rechtstreekse modulatie toe 
te passen omdat het voordeel hiervan is dat in principe willekeurige 
tijdfunkties gerealiseerd kunnen worden, terwijl met behulp van indirecte 
modulatie alleen stapfunkties gemaakt kunnen worden. Een Heinzinger-voe
dingsapparaat (type lNX 150 mod) geeft de mogelijkheid tot rechtstreekse 
modulatie. Door het aansluiten van een funktie-generator op de externe 
modulatie-ingang kan de xenonlamp met elke willekeurige golfvorm, zeer 
nauwkeurig, worden gemoduleerd. Een nadeel is evenwel dat de xenonlamp 
bij lage stroomniveau' s instabiel wordt. Hierdoor is slechts een klein contrast 
haalbaar. Indien we contrast definiëren als de verhouding van hoogste en 
laagste luminantieniveau is dit een factor 3 à 4. Dit is te klein voor het 
uitvoeren van onze metingen. 
Met behulp van zogenaamde sluiter-modulatie is wel een hoog contrast 
haalbaar: door middel van het inklappen van een arm wordt een grijsfilter 
voor de lichtbundel gebracht, waardoor het luminantieniveau drastisch kan 
worden verlaagd. Het in-/uitklappen gebeurt door middel van een elektrisch
mechanisch systeem. Door het in/-uitklappen van het grijsfilter kunnen stap
vormige luminantie-funkties in de tijd gerealiseerd worden. De duur van het 
lichte adaptatieveld (tijd dat filter uitgeklapt is), de vertraging (tijd tussen 
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eind van het lichte adaptatieveld en het begin van de helderheidsgelijk
stelling) en het contrast (verzwakking van het grijsfilter) kunnen gevarieerd 
worden. 
Figuur 2.1 toont een oscilloscoop-beeld, dat het in-/uitklappen van het 
grijsfilter voor de lichtbundel weergeeft. Hierbij wordt het grijsfilter gedurende 
1 sec. ingeklapt: L1 is het luminantieniveau waarbij het grijsfilter is uitgeklapt; 
Lo waarbij het is ingeklapt. Dit beeld geeft aan dat met sluiter-modulatie 
nauwkeurige stap-funkties in de tijd gerealiseerd kunnen worden; de breedte 
van zowel de op- als neergaande flank, .6.t, kan ruw op 5 msec. worden 
afgeschat . 

1 > 
2.0 tijd 

1 sec. 

Fig 2.1: Oscilloscoop-beeld van het in-/uitklappen van het grijsfilter voor de 
lichtbundel. 

~ 
<§ 

Figuur 2.2 toont i"' aangepaste Ganzfeld-opstelling. 
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2.2 Xenonlamp en voedingsgedeelte. 

Op het IPO worden xenon-gevulde hogedruk ontladingslampen (of kort 
xenonlampen) gebruikt als lichtbron voor visuele experimenten. Ze hebben een 
hoge lichtopbrengst vergeleken met andere lichtbronnen, maar een ernstig 
nadeel is het gecompliceerde electrische circuit. De xenonlampen zijn 
gevaarlijk in de zin dat ze kunnen exploderen. Vandaar dat er in de opstelling 
een speciaal lampenhuis omheen gebouwd is. Bovendien is een korte, erg 
hoge spanning (ongeveer 30 kV) nodig om de lamp te ontsteken. De stromen 
zijn ook hoog: de 150 W lamp die hier gebruikt wordt, heeft ongeveer 7.5 A 
nodig bij 20 V. Voor het aansturen van de lamp is een speciaal voedingsap
paraat voorhanden: deze voeding kan de hoge stroom leveren bij de gewenste 
spanning en er is een "booster" van ongeveer 100 V. 

1 1 

1~1 1~1 
0 ~ -

P1 0 P20 -t 
/ 

C fotodiode -
Heinzinger TNX 

voedingsapparaat 
1 1 

xenonlamp 

i, 
+ 

- --- -
) 1 

drukker 

Fig 2.3: Aansluitschema xenonlamp. 
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De ontsteking is een circuit-onderdeel dat in een apart ontsteekapparaat is 
gemonteerd en met behulp van een drukker kan worden geactiveerd. In de 
bijlage Al is technische achtergrondinformatie omtrent het gebruikte 
voedingsapparaat bijgesloten. Hieronder zal de principe-werking van het 
voedingscircuit worden beschreven (zie figuur 2.4 ). 

25V 

hoofdbron 

ref. spanningsbron O 1----. 
+ 

R3 
~------1 ((1 100\/-r--------i + .__ __ 

lichtstroom
ingang 

t-1..L_i-----,---,. + 

'-------+---------------Klt------....... --<- uitgang 

Fig 2.4 : Principe-schema Heinzinger TNX voedingsapparaat. 
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Bij onbelaste uitgang (niet ontstoken lamp) is de uitgangsspanning ongeveer 
100 tot 130 V (afhankelijke van het type lamp), bepaald door de som uit de 
voorgeregelde gelijkspanning van ongeveer 25 V en de "leegloop-hulpbron"
spanning van ca. 100 V. De elko C1 wordt na inschakeling in ongeveer 10 
sec. over een, door middel van een spanningsversterker gestuurde, thyristor en 
over weerstand R3 tot deze uitgangsspanning opgeladen. Bij ontsteking van de 
lamp wordt de thyristor gesperd, en de uitgangsspanning zakt tot de 
brandspanning (ca. 18-41 V, afhankelijk van het type lamp). 
Ter verhoging van de stabiliteit van de lamp is een foto-element opgenomen 
in de opstelling, waarmee terugkoppeling gerealiseerd kan worden. Voor het 
foto-element is een silicium-diode genomen met een V(À) filter, zodat we 
daadwerkelijk licht terugkoppelen (zie bijlage A2). 
De potentiometer P2 (zie figuur 2.3), aangeduid met "lampenstroom", is op de 
maximale waarde ingesteld. Het foto-element veroorzaakt over weerstand R1 

een spanningsval die evenredig is met de lichtfl.ux die door de xenonbron 
wordt uitgezonden. Komt de spanning over weerstand R1 niet meer overeen 
met de door de potentiometer P1, aangeduid op de voeding met "lichtstroom", 
ingestelde waarde dan wordt de verschilversterker L aktief . 

..,.. Om er voor te zorgen dat de spanningsval over weerstand R1 precies 
?i overeenkomt met de door de xenonbron uitgestraalde hoeveelheid licht is nog 

een voorversterker ingebouwd. 

2.3 Het Modulaire Tijd Gever (MTG)-systeem. 

Het MTG-systeem is een bouwsysteem, waarmee de gebruiker zelf met behulp 
van een aantal basis-units een tijdgever kan opzetten naar de behoeften van 
het experiment. Door herindeling en/of verandering van het aantal units kan 
het MTG-systeem snel worden aangepast aan nieuwe eisen. De bouwset 
bestaat uit 3 verschillende basis-units, modules genaamd, die in een kast of 
lade kunnen worden geschoven, te weten: 
- een voedingmodule 
- een oscillator module ("klok") 
- een telmodule. 
Voor meer informatie kan verwezen worden naar een interne ontwer
persspecificatie [3]. 
Wij gebruiken het MTG-systeem voor het in-/uitklappen van het grijsfilter en 
openen/sluiten van de sluiter voor de referentie-stimulus (zie fig. 2.2). Met 
behulp van een drukknop, bediend door de proefleider, wordt het MTG
systeem aangestuurd. 
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3. Pilootexperiment 

De Ganzfeld-opstelling is nu zodanig aangepast dat we dynamische variaties 
kunnen genereren. We willen nu experimentele gegevens verzamelen om het 
effect van een licht adaptatieveld, waarvan de duur, vertraging en het contrast 
gevarieerd kunnen worden, op de momentane helderheid te onderzoeken. 
Hiertoe hebben we de volgende tijd-luminantie funkties gebruikt. 

Li -
test-stimulus 

tijd 

referentie-stimulus -
tijd 

0 

•Start 
to 

Fig 3.1 : Luminantie als funktie van de tijd van de test- en 
referentie-stimulus. 

De duur van het lichte adaptatieveld (0), de vertragingstijd ("t), gedefinieerd 
als de tijd tussen het einde van het lichte adaptatieveld en het eind van de 
referentie-stimulus en het contrast (Li/Lo) van de test-stimulus kunnen geva
rieerd worden. De referentie-stimulus duurt 1 sec. 
We gaan uit van een drietal metingen. 0 nemen we voor elke meting 
constant: respectievelijk 1, 10 en 100 sec., "t wordt hierbij gevarieerd. 
Het contrast wordt vrij hoog gekozen: Lo= 0.53 cd/m2, L1 = 320 cd/m2• Het 
hoge luminantie-niveau (Li) correspondeert met de situatie waarbij het 
grijsfilter is uitgeklapt: het lage luminantieniveau (Lo) is het luminantieniveau 
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waarbij het grijsfilter (verzwakking: 2.91) voor de lichtbundel wordt geklapt. 

3.1 Meetprocedure 

Een half uur voor aanvang van de meting krijgt de proefpersoon een lapje 
voor z'n linkeroog om donker te adapteren; in de opstelling adapteert de 
proefpersoon vervolgens enkele minuten aan het lage luminantieniveau. 
Na het inschakelen van de monitor wordt met behulp van het V AXNMS
computersysteem de referentie-stimulus op het beeldscherm gezet. De 
referentie-stimulus bestaat uit een schijfje met een diameter van 1 graad, 
waarvan de luminantie te variëren is, omgeven door een 9 graden circulair 
veld met een vaste luminantie-waarde van 3 cd/m2 (komt overeen met 
grijswaarde 50). Met behulp van het MI'G-systeem worden de gewenste 
tijdfunkties van de test-stimulus ingesteld. 
Na adaptatie van de proefpersoon start de proefleider het experiment. De 
proefpersoon blijft met zijn linkeroog naar de test-stimulus kijken. Na 0+t-1 
sec. verschijnt de referentie-stimulus in het rechteroog. Direct na afloop van 
de referentie-stimulus (tijdstip to) dient de proefpersoon de test-stimulus en de 
referentie-stimulus met elkaar te vergelijken en te bepalen of de referentie
stimulus helderder danwel donkerder is als de test-stimulus. Desgewenst kan 
de proefpersoon ook om een herhaling van de meting vragen. Vervolgens stelt 
de proefleider de referentie-stimulus bij, door de grijswaarde van het centrale 
schijfje te veranderen, en herhaalt de procedure opnieuw. Deze instelmethode 
wordt beëindigd wanneer de helderheid van referentie-stimulus en test-stimulus 
volgens de proefpersoon gelijk zijn. De grijswaarde van het referentie-schijfje 
wordt dan genoteerd. 
Om van de verschillende genoteerde grijswaarden de bijbehorende luminanties 
te bepalen, volgt na afloop van de metingen een ijking van de referentie. 
Hierbij maken we gebruik van het programma GAMCUR [4]. Van de 255 
mogelijke grijswaarden, worden er 30 (oplopend in grijswaarde) op het 
beeldscherm geprojecteerd, waarvan met behulp van een luminantie-meter de 
bijbehorende luminanties worden bepaald. Deze waarden worden opgeslagen 
in een inputfile en later verwerkt. 
Voor aanvang van ieder deelexperiment wordt eerst een statische meting 
verricht (geen licht adaptatieveld vooraf; 0= 0 sec.). De ingestelde luminantie 
van het referentie-schijfje, behorende bij dit statische geval noemen we L"ff,. 
Na elke aanbieding wachten we net zolang totdat het niveau van de statische 
meting nagenoeg wordt bereikt. Het criterium dat we hanteren is dat log(L"ff,) 
tot op 0.03 benaderd moet worden. Enkele testen vooraf wijzen uit dat bij de 
conditie "0= 1 sec." een wachttijd van 30 sec. en bij de conditie "0= 10 sec." 
een wachttijd van 2 min. ruimschoots aan dit gestelde criterium voldoen. Bij 
0= 100 sec. kan de proefpersoon, tijdens het "herstel" een gelijkstelling 
uitvoeren met de referentie-stimulus; indien voor de ingestelde waarde ~, 
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geldt: llog(L,..r) -log(L"m)I :s; 0.03 dan wordt het "herstel" beëindigd. 
Om een betrouwbaar resultaat te verkrijgen worden alle metingen 4 maal 
herhaald, waarbij de 8 en 't volgorde random gekozen wordt. 
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4. Resultaten 

Om de resultaten van het pilootexperiment en nog volgende experimenten snel 
te verwerken is een programma (zie bijlage B 1) geschreven. Dit programma 
leest 2 input-files in en schrijft een output-file weg. De eerste input-file (met 
extensie REC) bevat de resultaten van de referentie-ç_alibratie (zie hoofdstuk 
3). De tweede input-file (met extensie RA W) bevat de resultaten van de ruwe 
meetdata: dit zijn de grijswaarden van het referentie-schijfje die door middel 
van interoculaire helderheidsgelijkstelling gevonden zijn. Het aantal velden in 
de test-stimulus (in ons geval telkens 1: namelijk het Ganzfeld!), het aantal 
condities en het aantal herhalingen moet opgegeven worden. Het programma 
berekent vervolgens bij elke meting voor alle condities en elk veld 
afzonderlijk: 
a) het gemiddelde van de logaritme van de bepaalde referentie-luminanties; 
b) de standaarddeviatie; 
c) de standaarddeviatie van het gemiddelde. 

I!) 

r-: 
0 

I!) 

C\? 
0 

observer:GS 

0 0.5 1 1.5 2 

log T 

2.5 3 

Fig 4.1 :De luminantie van de referentie-schijf (L...r) als funktie van de 
vertraging ('t) voor 3 verschillende test-stimuli (0= 1, 10, 100 sec.), 
beide uitgezet op logaritmische assen. 
0= 1 sec.:~ ,0= 10 sec.: ~ ,0= 100 sec.: ~ ,statisch: ♦ (L0

" 1) 
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De resultaten van het pilootexperiment, beschreven in hoofdstuk 3, zijn 
uitgezet in figuur 4.1. De luminantie van de referentie-schijf (L..r) is uitgezet 
als funktie van de vertraging ('t) in log.-log. eenheden voor drie verschillende 
test-stimuli (8= 1, 10, 100 sec.). De symbolen representeren het geometrische 
gemiddelde van de vier gelijkstellingen. Standaard deviaties van het 
gemiddelde zijn in alle gevallen kleiner dan de symboolgrootte. De 
computeruitdraaien van de resultaten van de drie metingen (8= 1, 10, 100 
sec.) zijn te vinden in bijlage B2. 
Het blijkt dat een grote invloed op de helderheid wordt gevonden voor een 
lang aangeboden adaptatieveld (bijv. 8= 100 sec.), dat kort geleden beëindigd 
werd (bijv. 't= 2.5 sec.). Deze invloed neemt af naarmate de vertraging groter 
wordt. 
In figuur 4.2 zijn alle meetresultaten uitgezet als funktie van log(t/8). 

lO 
C\l 
0 

observer:GS 

------------. ----------------------------~~~ ~ ------♦ 
- ~ 

~ 

-2 -1.5 -1 -0.5 0 

log T/0 
0.5 1 

Fig 4.2: De luminantie van de referentie-schijf (L,..,) als funktie van de 
verhouding van de vertraging ('t) en de duur (8) van de test
stimulus, beide uitgezet op logaritmische assen. 
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Wat opvalt is dat door alle ruitjes in eerste orde één lijn kan worden getrok
ken. Dat wil zeggen dat de invloed op de helderheid van een gebeurtenis van 
1 sec. met een vertraging van 2 sec. ongeveer gelijk is aan die van een 
gebeurtenis van 10 sec. met een vertraging van 20 sec. of aan een gebeurtenis 
van 100 sec. met een vertraging van 200 sec. De invloed op de helderheid is 
dus niet zozeer afhankelijk van 't of 0, als wel van de verhouding van deze 
beide. 
Omdat het visuele systeem een zekere responsie heeft bij het uitvoeren van 
interoculaire helderheidsgelijkstellingen zijn onze metingen behept met een 
systematische afwijking; er verstrijkt een zekere tijd tussen het einde van de 
referentie-stimulus en het werkelijke begin van de helderheidsgelijkstelling. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat in ons geval een bovengrens voor deze 
responsietijd op ongeveer 100 msec. kan worden afgeschat [5]. Vooral in het 
geval van korte vertragingstijden moet met deze afwijking rekening worden 
gehouden. 
Eerder gedane metingen, waarbij het ging om contrast-adaptatie en die 
verricht zijn door M.W. Greenlee e.a. laten vergelijkbare resultaten zien [6]. 
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5. Conclusies 

De Ganzfeld-opstelling is zodanig aangepast dat nu dynamische vanaues 
gegenereerd kunnen worden. Met behulp van zogenaamde sluiter-modulatie, 
waarbij een grijsfilter voor de lichtbundel in-/uitgeklapt wordt, kunnen 
stapvonnige luminantie-tijd funkties gerealiseerd worden. Een pilootexperiment 
is vervolgens met deze dynamische component uitgevoerd. 
De resultaten laten zien dat een groot effect op de momentane helderheid 
optreedt wanneer een licht adaptatieveld lang wordt aangeboden en kort 
geleden (ten opzichte van to) plaatsvond. De invloed neemt af als het lichte 
adaptatieveld korter aangeboden wordt en/of langer geleden (ten opzichte van 
to) plaatsvond. Verder is de invloed op de helderheid slechts afhankelijk van 
de verhouding van de vertraging en duur van de gebeurtenis. 
Om de betrouwbaarheid van deze resultaten te testen zal hetzelfde 
pilootexperiment met meerdere proefpersonen moeten worden uitgevoerd. Het 
inzicht in de resultaten kan verder vergroot worden door meer 
pilootexperimenten uit te voeren met andere condities. 
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HEINZINGER 
HEINZINGER GmbH · Postfach 1076 · 8200 Rosenheim 

Anton-Jakob·SlraBe 4 
8200 Rosenheim 
Telefon 08031/4404 -0 
Telex 5 25 777 hemes d 
Telefax 4 40 444 

KURZHINWEISE ZUM üBERPRüFEN UNO DER INBETRIEBNAHME DER 

HEINZINGER-LAMPENGERÄTE DER SERIE TNX 

PrUfung ohne L~Mpe 

Sp~nnung: 1. Gerät ~ns Netz anschlieBen. 

Stront: 

2. Alle PotentioMeter auf MaxiMUM stellen. 
3. Gerä~ einschalten. 

Die Ausgangsspannung MuB auf die fUr die LaMpe 
notwendige Boosterspannung ansteig~n. 

Die Ausgangsspannungs MuB langsaM auf Null zurLlck
gellen. 

1. Ausgang Plus- und Minus Mit g~eigneteM Kabel kurz
schlieBen (verbinden). 

2. StroMpotentiometer auf Nul\ stellrn. 
3. Ger~t einschalten. 

Es darf kein StroM flieBen. 

4. Jetzt langsaM StroMpotentioMeter hochdrehen bis zuM 
Nennstrom. 

Entsprechend dem eingestellten Sollwert wird sich 
der AusgangsstroM einstellen. 

SoarkASU! Rosl!Ml!tffl Kto .-Nr . 122 o:ie (BLZ 711500 00), SWIFT .,. BYLA DE MM 
Dl!ulscne Bank Klo.•Nr. 8 :!16192 (BLZ 700 70010), SWIFT code DEUT OE MM 705 
Comml!•tbank Kto .•Nr . 6177 7•5 (BLZ 711 •OO •1l. SWIFT code COBA DE FF 700 
i>?51Q1rokonto Müncnen Nr. t••501·801 (BLZ 70010080) 

HRS : •:iag Ar-: s9l!richl Traun51e,n 
Gescn11lsfuhrl!r: Josef He,nt1ngl!r 

8111nnstat10n Rose-nn@1m 
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HEINZINGER GmbH · Postfach 10 76 · 8200 Rosenheim 

HEINZINGER 

Anton·Jakob·StraBe 4 
8200 Rosenheim 
Telefon 0 80 31144-04·0 
Telex 5 25 777 hemes d 
Telefax 4 40 444 

Betrleb an der LaMpe ln LaMpenstroMregelung 

1. LaMpe und ZUndgerät entsprechend der Anwelsung des Netzgertte-
und ZUndgeräte Herstellers anschlie8en. 

2. LichtstroMpotentioMeter auf MaxlMuM stellen. 
3. LaMpenstroMpotentioMeter auf NennstroM der LaMpe einstrllen. 
4. Gerät einschalten. 
5. N~ch Erreichen der Boosterspannung die LaMpe zünden. 
6. LaMpensstroM bzw. Lichtlntensität läBt sich Mit LaMpen~troM

potentioMeter verändern. 

B~trieb an der LaMpe in LichtstroMregelung 

1. FutoeleMent anschlie8en und ca. 30cM van der LaMpe entfernt 
anbrinyen <EleMent TP 60 kann von uns b~zogen werden>. 

2. ZUnden wie oben. 
3. I~-t di~ LaMpe Mit angeschlossener Fotozelle nicht zu ~Unden, 

soli die Zelle fUr die ZUndung abgedeckt werden. 
~. Drennt die LaMpe und ist die LichtstroMMessung in Ordnung, 

so 1ä8t sich Mit deM LichtstroMpotentioMeter die Intensität 
regeln. Gegebenenfalls ist der Abstand der Z~lle zur L~Mpe 
z1..1 ändern. 

Funktion der LichtstroMregelung 

Das auf die Fotozelle auffallendP Licht fUhrt zu eineM StroM, 
der iM Netzgerät Uber einen~0 OhM ~Widerstand in eine Spannuny 
O bls 100 MV uMgewandelt wird. Dl~se Spannung ist d~r ~ufbe
reitete Istwert Mit deM LichtstroMpotentioMeter l~Gt slch der 
Sollwert O bis 100 MV vorgeben. Der Regler vergleicht Ist-
und Sollwert und steuert das Ger~t so, daB die LaMpe immer die
selb~ Lich t intensltit aufw~Lst. 

Sn11•U••" Rospnhf!tm Klo.•Nr. 122 C36 IBLZ 711 500001. SWIFT •ia BYLA DE MM 
Df'utothf! Bank K1o. •Nr 8 318192 tBLZ 700700101. SWIFT coda DEUT DE MM 705 
Comm'!fl0lnll Klo .•Nt. IS177745 tBLZ 71140041) , SWIFT coda COBA DE FF 700 
""•19"011on10 München Nr. 144501 ·801 (BLZ 70010080) 
Oohnstalton RoseMeim 

HAii · 4389 ,._,..: s;enc"1 r, ..... nstetn 
GeschaUslührer: Josel H"nz,nger 
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Silizium-Fotodiode SFH 203 
mit eingebautem V1-Fitter 

SFH 203 ist eine Silizium-Fotodiode in Planartechnik . Das groBflächige fotoempfind 
liche Svstem ist sowohl für den Element-Betneb. als auch als Fotodiode m1t kleinem 
Sperrstromniveau geeignet. Das hermetisch dichte Gehäuse. eine T0-5-Modifikation. 
ist mit einem planen Fiherglasfenster versehen. das den Einsatz unter extremen 
Betriebsbedingungen erlaubt. Das Filterglasfenster (Fa. Schott & Gen.) hat die 
Aufgabe. das Siliziumfotosystem an die Augenempfindhchke1t anzupassen. 

SFH 203 ist deshalb besonders für Anwendungen mit Tageslicht, sowie Kunstlicht 
hoher Farbtemperatur in der Fotografie und der Farbanalyse geeIgne1. 

Typ 
SFH 203 

Grenzdaten 

Sperrspannung 

Bestellnummer 

062702-P95 

Betriebs- und Lagertemperatur 

Sperrschichttemperatur 

Löttemperatur 2 mm vom 
Gehäuseboden entfernt (t ~3 s) 

Verlustleistung 

Wärmewiderstand 

Kenndatan (Tu=25 'C) 

Fotoempfindlichkeit') 

Wellenfänge der max. Fotoempfindfichkeit 

Spektrale Fotoempfindfichkeit (i. -555 nm) 

Leerfaufspannung (E ... 100 lx) ') 
(E.• 1000 lx) ') 

Kurzschful!strom (E.=100 lx)') 

Anstiegs- und Abfallzeit des Fotostromes 
von 10% auf 90% und von 
90% auf 1 0% des Endwertes 
(RL -1 k!l; u,. -o V) 
(RL-1 kO: u,.-10 V) 

Temperaturkoettizient für UL 

Temperaturkoettizient tür IK 
Kapazität 
(U,. •OV; f•1 MHz; f•O) 
(U,.•3 V: f•1 MHz: EmO) 
Bestrahfungsempfindliche Fläche 

Ounkelstrom (U,.-10 V; f•O) 

t0,5 

5 i..:.. 

71 L 1'.5 _ 
· 12.5 

i,.strahlungstlll!)ftnd locht 
flothf 3,0 • 3.0 

32 V 

-40 .. . +100 ·c 
100 ·c 

TL 230 

P,01 325 

R,_ JU 300 
R,_ JG 80 

s 7,5 ( ~5) 

.Ás ma• 555 

SJ. 0.21 

UL 244 
UL 380 

IK 0,70 

t,; t, 2.5 
t, ; t, 1 .o 
TK -0.6 

TK 0.2 

Co 900 
C1 770 

A 7.6 

1" 7 ( ~50) 

·c 
mW 

K/W 
K/W 

nA/lx 

nm 

A/W 

mV 
mV 

llÄ 

µ.s 
µ.s 

%/K 

%/K 

pF 
pF 
mmi 

nA 

') O•• 1ngeg1bene Beleuchtungss11rke bez1eh1 s1ch auf d•• ungehltene Srrahlung etne, Woltram-Flde 
t.mpe m,t etn" fa1br1mpe111u, von 2856 K (Normhcht A n1Ch OIN 5033 und IEC 306,1) . 
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program exp data out(input,output,finl,fin2,fout); 
type a=array[0 .. 40) of integer; 

b-array[0 .. 40) of real; 
c•array[0 .. 40,0 . . 40) of integer; 
d•array[0 .. 40,0 .. 40) of real; 
string=varying[80] of char; 
hstr-array[O . . 40) of string; 

1rar finl, 
fin2, 
fout:text; 
g:a; 
gl,g2,g3,g4:c; 
llgl,llg2,llg3,llg4:d; 
1, 
gemgl,gemg2,gemg3,gemg4, 
stdevl,stdev2,stdev3,stdev4, 
stdevgl,stdevg2,stdevg3,stdevg4:b; 
n, 
nO,h, 
nl,i, 
s:integer; 
name, 
namel,name2:string; 
item:string; 
cond:hstr; 

{input file 1} 
{input file 2} 

{output file} 
{known grey values} 

{grey values disk i} 
{log . of lum. of grey values disk i} 

{known luminances} 
{averages of llgi's} 

{standard deviations of llgi's} 
{st. dev . of average of llgi's} 

{number of patches} 
{number of conditions} 

{number of repetitions} 
{number of known grey values & lum.} 

{name of output file} 
{name of input file i} 
{description of item} 

{description of conditions} 

[*****************************************************************************} 

)rocedure lolug(var g:a;var l:b;gx:c;var llgx:d); 
[lolug zoekt tussen welke 2 bekende grijswaarden gx ligt en bepaalt vervolgens 
Log. van de lum. van gx} 

,ar p,q,m:integer; 
re : d; 

)egin 
p:•1; q:•s; 
while p<>q do 
begin 

m:•(p+q)div(2); 
if g[m]<gx[h,i] then p:-m+l else q:=m; 

end; 
~c[h,i] :•(ln(l[p])/ln(lO)-ln(l[p-1])/ln(lO))/(ln(g[p])/ln(lO)-ln(g[p-1))/ln(lO)) 

Llgx[h,i] :•(ln(gx[h,i])/ln(lO)-ln(g[p-1])/ln(lO))*rc[h,i]+ln(l[p-1))/ln(lO); 
md; {lolug} 

[*****************************************************************************} 

>rocedure gemstd(var llgx:d;var stdv,stdvg,gm:b); 
[gemstd berekent gemiddelde en standaarddev.'s van llgx's} 

rar tot,hulp:real; 
i:integer; 

>egin 
tot:•O;hulp:•0; 
for i:•1 to nl do 
begin 

tot:•tot+llgx[h,i]; 
end; 
gm[h] :•(tot)/ (nl); 
for i:•1 to nl do 
begin 

hulp:•hulp+sqr(llgx[h,i]-gm[h]); 
end; 
stdv[h] :•sqrt((hulp)/(nl-1)); 
stdvg[h] :-(stdv[h])/(sqrt(nl)); 

md; { gemstd} 



{************************************' 

procedure leesl(var g:a;var l:b); 
{leesl leest input file 1} 

var x,i:integer; 
begin 

readln(finl); 
readln(finl); 
readln(finl); 
readln (finl); 
for i:=1 tos do 
begin 

readln(finl,x,g[i],l[i]); 
end; 
close(finl); 

end;{leesl} 

-28- '*********************************} 

{*****************************************************************************} 

procedure lees2(var gl,g2,g3,g4:c); 
{lees2 leest input file 2} 

var h,x,i:integer; 
begin 

readln(fin2); 
readln(fin2,item); 
readln(fin2); 
for h :=1 to nO do 
begin 

readln(fin2); 
readln(fin2,cond[h]); 
readln(fin2); 
if n=l 
then 

begin 
read(fin2,x);for i:=1 to nl do read(fin2,gl[h,i]);readln(fin2); 
end 

else 
if n=2 
then 

begin 
read(fin2,x);for i:=1 to nl do read(fin2,gl[h,i]);readln(fin2); 
read(fin2,x);for i:=1 to nl do read(fin2,g2[h,i]);readln(fin2); 
end 

else 
if n=3 
then 

begin 
read(fin2,x);for 
read(fin2,x);for 
read(fin2,x);for 
end 

i:=l to nl do read(fin2,gl[h,i]);readln(fin2); 
i:=1 to nl do read(fin2,g2[h,i]);readln(fin2); 
i:=1 to nl do read(fin2,g3[h,i]);readln(fin2); 

else 
if n=4 
then 

begin 
read(fin2,x);for 
read(fin2, x );for 
read(fin2,x);for 
read(fin2,x);for 
end 

end; 
close(fin2); 

end;{lees2} 

i:=1 
i:=1 
i:=l 
i:=1 

to nl 
to nl 
to nl 
to nl 

do 
do 
do 
do 

read(fin2,gl[h,i]);readln(fin2); 
read(fin2,g2[h,i]);readln(fin2); 
read(fin2,g3[h,i]);readln(fin2); 
read(fin2,g4[h,i]);readln(fin2); 

{*****************************************************************************} 
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begin{mainprogram} 

write('Rec. file name: ');readln(namel); 
open(file variable:=finl,file name:=namel,history:=old); 
reset ( finÏ) ; -
read(finl,s); 
write('Raw. file name: ');readln(name2); 
open(file variable:•fin2,file name:•name2,history:=old); 
reset(fin~); -
readln (fin2, n); 
readln(fin2,n0); 
readln(fin2,nl); 
write('Out. file name: ');readln(name); 
open(file variable:sfout,file name:=name,history:•new); 
rewrite(fout); -
for i:-1 tos do 
begin 

g [ i] : -o; 1 [ i] : -o; 
end; 
for h:-1 to no do 
begin 

for i:-1 to nl do 
begin 

gl[h,i] :=0;g2[h,i] :=0;g3[h,i] :=0;g4[h,i] :•0; 
llgl[h,i] :=0;llg2[h,i] :=0;llg3[h,i] :=0;llg4[h,i] :=0; 

end; 
end; 
for h:-1 to n0 do 
begin 

gemgl[h] :-O;stdevl[h] :•0;stdevgl[h] :-0; 
gemg2[h] :-0;stdev2[h] :=0;stdevg2[h] :=0; 
gemg3[h] :=O;stdev3[h) :•0;stdevg3[h) :=0; 
gemg4[h) :-0;stdev4[h) :=0;stdevg4[h] :•0; 

end; 
leesl(g,l); 
lees2(gl,g2,g3,g4); 
for h:=l to no do 
begin 

for i:•l to nl do 
begin 

if n•l 
then • 

begin 
lolug(g,l,gl,llgl); 

end 
else 

if n-2 
then 

begin 
lolug(g,l,gl,llgl); 
lolug(g,l,g2,llg2); 

end 
else 

if n-3 
then 

begin 
lolug(g,l,gl,llgl); 
lolug(g,l,g2,llg2); 
lolug(g,l,g3,llg3); 

end 
else 

if n-4 
then 

begin 
lolug(g,l,gl,llgl); 
lolug(g,l,g2,llg2); 
lolug(g,l,g3,llg3); 
lolug(g,l,g4,llg4); 

end 

' 



end; 
end; 
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for h:=1 to no do 
begin 

if n=l 
then 

begin 
gemstd(llgl,stdevl,stdevgl,gemgl); 

end 
else 

end; 

if n=2 
then 

begin 
gemstd(llgl,stdevl,stdevgl,gemgl); 
gemstd(llg2,stdev2,stdevg2,gemg2); 

end 
else 

if n=3 
then 

begin 
gemstd(llgl,stdevl,stdevgl,gemgl); 
gemstd(llg2,stdev2,stdevg2,gemg2); 
gemstd(llg3,stdev3,stdevg3,gemg3); 

end 
else 

if n=4 
then 

begin 
gemstd(llgl,stdevl,stdevgl,gemgl); 
gemstd(llg2,stdev2,stdevg2,gemg2); 
gemstd(llg3,stdev3,stdevg3,gemg3); 
gemstd(llg4,stdev4,stdevg4,gemg4); 

end 

writeln(fout,'Number of patches: ',n:2); 
writeln(fout,'Number of conditions: ',nO:2); 
writeln(fout,'Number of repetitions: ',nl:2); 
writeln(fout); 
writeln(fout,item); 
writeln(fout); 
for h:=1 to nO do • 
begin 

writeln(fout); 
writeln(fout,cond[h]); 
writeln(fout); 
if n=l 
then 

begin 
write(fout,'1'); 
write (fout, gemgl [h]: 11: 3, stdevl [h]: 11: 3, stdevgl [h]: 11: 3); 
writeln(fout); 

end 
else 

if n-=2 
then 

begin 
write(fout,'1'); 
write(fout,gemgl[h] :11:3,stdevl[h] :11:3,stdevgl(h] :11:3); 
writeln(fout); 
write(fout,'2'); 
write(fout,gemg2[h] :ll:3,stdev2[h] :11:3,stdevg2[h] :11:3); 
writeln(fout); 
end 

else 
if n=3 
then 

begin 
write(fout,'l'); 
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write (fout, gerngl [h] :11:3,stdevl[h) :11:3,stdevgl[h] :11:3); 
writeln(fout); 
write(fout,'2'); 
write(fout,gerng2[h) :ll:3,stdev2[h) :ll:3,stdevg2[h] :11:3); 
writeln(fout); 
write(fout,'3'); 
write(fout,gerng3[h] :ll:3,stdev3[h] :ll:3,stdevg3[h] :11:3); 
writeln(fout); 
end 

else 

end 
end; 

~nd. 

if n=4 
then 

begin 
write(fout,'1'); 
write(fout,gerngl[h] :11:3,stdevl[h) :11:3,stdevgl[h]:ll:3); 
writeln(fout); 
write(fout,'2'); 
write(fout,gerng2[h] :ll:3,stdev2[h] :11:3,stdevg2[h]:ll:3); 
writeln(fout); 
write(fout,'3'); 
write(fout,gerng3[h] :ll:3,stdev3[h]:ll:3,stdevg3[h] :11:3); 
writeln(fout); 
write(fout,'4'); 
write(fout,gerng4[h] :11:3,stdev4[h] :11:3,stdevg4[h] :11:3); 
writeln(fout); 
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Computeruitdraaien van resultaten 
pilootexperiment 



Number of patches: 1 
Number of conditions: 4 
Number of repetitions: 4 

1: Ganzfeld, attenuation "2.91", 2 

Condition 1: "statie" 

1 0.416 0.016 0.008 

Condition 2: duration 1 sec, delay 

1 0.347 0 . 023 0.012 

Condition 3: duration 1 sec, delay 

1 0 . 375 0 . 023 0.011 

Condition 4: duration 1 sec, delay 

1 0.403 0.000 0.000 
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min recovery 

1 sec 

2.5 sec 

7 sec 

t 
( 
( 



Number of patches: 1 
Number of conditions: 6 
Number of repetitions: 4 

1 : Ganzfeld, attenuation 

Condition 1: "statie" 

1 0.416 0.016 

Condition 2: duration 10 

1 0.208 0.042 

Condition 3: duration 10 

1 0.272 0.040 

Condition 4: duration 10 

1 0.332 0.038 

Condition 5: duration 10 

1 0.361 0.029 

Condition 6: duration 10 

1 0.382 0.042 
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"2.91", 2 min recovery 

0.008 

sec, delay 1. 5 sec 

0.021 

sec, delay 4 sec 

0.020 

sec, delay 10 sec 

0.019 

sec, delay 30 sec 

0.014 

sec, delay 90 sec 

0.021 



Number of patches: 1 
Number of conditions: 5 
Number of repetitions: 4 

1: Ganzfeld, attenuation 

Condition 1: "statie" 

1 0.416 0.016 

Condition 2: duration 100 

1 0.098 0.034 

Condition 3: duration 100 

1 0.256 0.026 

Condition 4: duration 100 

1 0.325 0.014 

Condition 5: duration 100 

1 0.389 0 . 016 
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"2.91", guided recovery 

0 . 008 

sec, delay 2.5 sec 

0.017 

sec, delay 9.5 sec 

0.013 

sec, delay 39.5 sec 

0.007 

sec, delay 159.5 sec 

0.008 




