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DDDDD 
Inleiding 

1.1 Oorzaak en gevolg van maatafwijkingen 

1.1.1 Maat 
Een gebouw is samengesteld uit onderdelen die veelal in serie zijn 
vervaardigd, zoals bakstenen, geprefabriceerde gevelelementen, gipspla
ten. Behalve verschillen in kleur, textuur, structuur, sterkte en dichtheid 
komen binnen iedere serie produkten of elementen niet bedoelde 
verschillen voor in grootte, in maat. "Een maat is een getalwaarde die 
aan een grootheid wordt toegekend, uitgedrukt in een standaardeenheid" 
[SBR, 1986]. "Een maatkenmerk is de geometrische eigenschap van de 
grootheid zoals lengte, vlakheid en kromming" [van Hoof, 1984b]. 

In een bouwproces kunnen ontwerpmaten en werkelijke maten 
worden onderscheiden. 

1.1.2 Ontwerpmaat 
In het ontwerp van een gebouw geeft de architect de ontwerpmaten aan, 
de plaats van materialen en produkten, en legt deze vast in tekeningen 
en technische omschrijvingen (bestek). Ontwerpmaten zijn gebaseerd op 
eisen en wensen die naar de volgende gebieden zijn in te delen: 
• gebruik: grootte, organisatie; 
• uiterlijk: beleving van vorm, kleur, structuur en textuur; 
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• welzijn: binnenklimaat qua temperatuur, vocht, geluid, licht en 
lucht; 

• veiligheid: sterkte, stabiliteit en gedrag van de constructie; 
• economie: maatschappelijke en financiele kosten/baten in de tijd 

zoals investering, gebruik, verandering, onderhoud en herbestem
rning. 

Een aantal van deze eisen, bijvoorbeeld aan veiligheid of aan rninimale 
grootte gelden voor ieder gebouw en zijn opgenomen in algemene 
voorschriften zoals de geldende bouwverordening. Daarnaast worden 
eisen en wensen aangegeven door de opdrachtgever in het programma 
van eisen, door de lokale overheid in een bestemmingsplan of door een 
welstandscommissie. 

1.1.3 Werkelijke maat 
Tijdens de uitvoering van een gebouw krijgen materiaal en produkten 
werkelijke maten, gebaseerd en gericht op ontwerpmaten. De ontwerp
maat is dus de maat waarmee een maatkenmerk in antwerp wordt 
aangeduid, de werkelijke maat is de maat zoals die in de werkelijkheid 
bestaat. Aileen bij toeval en dan nog slechts tijdelijk komen ontwerp
maat en werkelijke maat overeen. Behalve door fouten ontstaan verschil
len in maat en andere eigenschappen door handelingen bij de produktie 
en door gedrag van bouwstoffen [ISO, 1979]. 
• Verschillen in maat en andere eigenschappen door handelingen 

bij de produktie: 
Een gebouw ontstaat door een opeenvolging van (veelal meerdere 
cycli) handelingen bij de fabricage en de montage van produkten. 
Behalve door fouten ontstaan verschillen hier, omdat twee hande
lingen nooit exact hetzelfde uitgevoerd kunnen worden; 

• Verschillen in maat en andere eigenschappen door gedrag van 
bouwstoffen: 
Door wisselingen in temperatuur en vochtigheid verandert een 
maat en daarmee een maatafwijking steeds. Daarnaast veranderen 
maten door belasting en door chernische processen. Voorbeelden 
hiervan zijn doorbuiging, kruip, zetting en krimp bij verharding 
van beton. 

1.1.4 Maatafwijkingen 
Een verschil tussen twee maten wordt pas een maatafwijking indien de 
ene maat uitgangspunt of referentie is voor de andere maat. De maat-
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afwijking is bet verschil tussen de werkelijke maat en de referentie. Er 
zijn verscbillende soorten referenties: 
• tijdens bet bouwproces is de ontwerpmaat uitgangspunt voor de 

werkelijke maat en daarmee referentie voor de werkelijke maat; 
• binnen een serie maten, gekenmerkt door een enkele referentie 

voor meerdere maten, bestaan onderlinge verscbillen, maatafwij
kingen. De gemiddelde werkelijke maat van die serie is daarbij de 
referentie voor de afzonderlijke maatafwijkingen van de werkelijke 
maten binnen die serie; 

• daarnaast kan een orientatie, onafhankelijk van de maten van een 
gebouw, als referentie dienen. Voorbeelden biervan zijn borizonta
liteit en loodrechtheid. 

Uit analyses van grote aantallen metingen [SBR, 1981; Koemans & van 
Kuik, 1976a/b] blijkt, dat een serie maatafwijkingen te beschouwen is als 
een steekproef met gemiddelde i en standaarddeviatie ~ uit een popula
tie met een normale verdeling N(fJ.,a). Aile bandelingen die deze toeval
lige inaatafwijkingen veroorzaken kunnen als stocbastiscbe processen 
gezien worden. 

Van Hoof [1986, pp.31-37] onderscheidt systematische en toevallige com
ponenten bij maatafwijkingen. 

Systematische maatafwijkingen komen in iedere maat van een serie 
terecht en zijn veroorzaakt door afwijkingen van produktiemiddelen. 
Ook gedrag veroorzaakt systematiscbe maatafwijkingen. De gemiddelde 
maatafwijking i van een beperkte serie is een benadering van de syste
matiscbe maatafwijking f..£ van de model-populatie. 

De toevallige maatafwijking is voor iedere maat binnen een serie 
anders en bestaat uit bet verschil tussen de afzonderlijke maatafwijking 
en de gemiddelde maatafwijking van de serie. Deze toevallige maatafwij
kingen ontstaan onder andere door onvermijdelijke verscbillen in bande
lingen en door inhomogeniteit van materiaal. De spreiding ~ van een 
beperkte serie maatafwijkingen is een benadering van de standaarddevi
atie a van de toevallige maatafwijking van de model-populatie. 

1.1.5 Gevolgen van maatafwijkingen 
Tussen de werkelijke maat en de ontwerpmaat bestaat dus altijd een 
verscbil: de maatafwijking. Maatafwijkingen kunnen de wensen en eisen 
aan een gebouw als volgt be'invloeden: 

3 



• gebruik: maatafwijkingen kunnen in bet gebruik hinderlijk zijn 
(klemmende deur, niet passend meubel); 

• uiterlijk: in de bouw worden maatafwijkingen visueel van zeer 
gewenst tot zeer hinderlijk ervaren [Vastert, 1988; pp.2-3]. Ener
zijds kunnen maatafwijkingen steriele vlakken en structuren tot 
"leven" brengen, bet oog een houvast geven, anderzijds kunnen ze: 
c de orde verstoren. Mensen zoeken naar orde, naar regel

maat om grip te krijgen op de omgeving. Niet te verklaren 
afwijkingen scheppen verwarring en geven twijfel over 
datgene wat juist houvast moet geven; 

c de schoonheid aantasten. Met een subtiele opbouw van 
maten kan een voelbare spanning in een gevel worden 
opgeroepen. Afwijkingen kunnen deze schoonheid versto
ren; 

c een gebrekkig bouwproces weerspiegelen; 
• welzijn: maatafwijkingen veroorzaken doorlatendheid (vocht, 

geluid, Iicht, Iucht, ongedierte etc.) door onvoldoende dichting. 
Naast overlast kan dit permanente ventilatie waarborgen; 

• veiligheid: door maatafwijkingen voldoen mat en ( opleggingen, 
slobgaten) mogelijk niet meer aan de gestelde constructieve eisen; 

• economie: bij de bouw kunnen aanpassingen en selecte montage, 
ook bij vervanging en hergebruik extra kosten geven. 

Het vakgebied bouwmetrologie bestudeert de maatafwijkingen in de 
bouw met als doel de ongewenste gevolgen ervan zoveel mogelijk te 
beperken. 

1.2 Maatbeheersing 

1.2.1 Doel van maatbeheersing 
De mogelijke ongewenste gevolgen in de vorige paragraaf laten bet 
belang zien van de beperking, de beheersing van onvermijdelijke maataf
wijkingen tot een aanvaardbaar niveau. Het doel van maatbeheersing is 
bet leveren van een gebouw met de gevraagde maat-kwaliteit, in over
eenstemming met de functionele eisen en wensen. De twee belangrijkste 
stappen daarbij zijn te zien in afbeelding 1.2a: 
• aangeven van de toelaatbare maatafwijkingen op basis van de 

eisen en wensen aan een gebouw; 
• realiseren van een gebouw binnen die toleranties. 

4 



WEN SEN 
EN 

EISEN 

> MAA TBEHEERSING IN DE BOUW 

MAA TtiEHEERSING 
BIJ UITVOERING 

Ajb. 12a Maatbeheersing bestaat uit het realiseren van een gebouw 
binnen toleranties die in overeenstemming zijn met de wensen en 
ezsen 

Deze omschrijving van maatbeheersing is ruimer dan eerdere omschrij
vingen [van Hoof, 1984c] waarin maatbeheersing beperkt blijft tot de uit
voering van een bouwwerk binnen de gegeven toleranties. Wil er in een 
bouwproces sprake zijn van maatbeheersing, dan is echter niet aileen bet 
uitvoeren binnen toleranties, maar ook het specificeren van toelaatbare 
afwijkingen in overeenstemrning met de functionele eisen van belang. 
Aile extra moeite en kosten om juist binnen gegeven toleranties te 
produceren zijn verspild, als die toleranties te eng zijn aangegeven. 

1.2.2 Aangeven van toleranties 
Volgens de NPR 2650 [NNI, 1981, p.15] is bet de taak van de ontwerper 
de eisen en wensen van de opdracbtgever te vertalen naar ontwerpen die 
econornisch en techniscb uitvoerbaar zijn. Tegen deze achtergrond zijn 
de eisen en wensen van de opdrachtgever het uitgangspunt voor het 
bepalen van de tolerantie, bet gebied waarbinnen maatafwijkingen 
toelaatbaar zijn ( afbeelding 1.2b ). 

De functionele eisen en wensen zijn in de vorige paragraaf inge
deeld naar de aspecten gebruik, uiterlijk, welzijn, veiligbeid en econo
rnie. Afbeelding 1.2c laat zien dat de tolerantie voor een maat wordt 
bepaald door de grootste onderwaarde en de kleinste bovenwaarde voor 
de verschillende toelaatbare maatafwijkingen van deze aspecten, de deel-
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Afb. 1.2c De tolerantie voor een maat volgt uit de kritische waarden 
voor de toelaatbare maatafwijkingen van verschillende aspecten, de 
deel-toleranties. In dit voorbeeld is de ondergrens (36 mm) van de 
tolerantie bepaald door het uiterlijk, de bovengrens (42 mm) door de 
veiligheid 



toleranties [SBR, 1977]. Daarnaast kunnen de montage en het materiaal
gedrag de tolerantie verder beperken. 

Het kwantificeren van functionele eisen tot een deel-tolerantie, 
Ievert in de praktijk voor aspecten zoals gebruik, welzijn en veiligheid 
weinig problemen op. De gevolgen van maatafwijkingen voor de bele
ving van het uiterlijk, zijn echter onbekend, terwijl dit aspect voor archi
tecten toch voorop staat (afbeelding 1.2d). 

<VISUELE TOLERANTIE?> 

I ONTW~RPMAAT TOENAME MAATAFWIJKINGEN ~ 

A.fb. l2d Het is niet duidelijk welke maatafwijkingen visueel wei en 
niet acceptabel zijn 

Toleranties in bestekken, voor zover die a! voorkomen, zijn voor visuele 
aspecten willekeurig aangegeven [Vastert, 1989a]: 
• toleranties zijn vaag omschreven in termen zoals "100% vlak en 

strak", "op keur van opzichter en opdrachtgever" en "acceptabel 
uiterlijk" [van Hoof, 1984a]; 

• uit onwetendheid wordt voor de veiligheid de rninimale tolerantie 
voorgeschreven, gebaseerd op maximaal haalbare nauwkeurigheid. 
De extra kosten en moeite staan lang niet altijd in verhouding tot 
het resultaat; 

• het aangeven van toleranties met betrekking tot de visuele bele
ving gebeurt op basis van gevoel en ervaring. Gevoelens verschil
len echter en maatafwijkingen worden achteraf in dit verband niet 
nagemeten. De terugkoppeling ontbreekt; 

• het aangeven van toleranties gebeurt door de producent. Bij de 
uitvoerende partijen staat het zonder extra kosten vervaardigen en 
rnonteren voorop, het visuele aspect heeft een lagere prioriteit. 
Producenten hanteren visueel lagere norrnen dan ontwerpers. Er 
bestaat dus een zekere spanning tussen de belangen van architect 
en producent bij het afspreken van visueel toelaatbare maatafwij
kingen; 
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• verwijzing naar tabellen in richtlijnen zoals NPR 2886 [NNI, 1986] 
en NPR 2889 [NNI, 1985]. Deze zijn op aandrang vanuit de 
bouwpraktijk door bet NNI ontwikkeld voor bet stellen van tole
ranties aan maatkenmerken. Bij bet opstellen van toleranties in 
tabellen was niet bet uitgangspunt aan te geven hoe bet zou 
moeten, maar wat zonder extra inspanning haalbaar is. Tabellen 
in deze richtlijnen zijn gebaseerd op meetresultaten in de praktijk 
[SBR, 1983]. De noodzaak van toleranties komt echter voort uit 
functionele eisen die niets met meetresultaten te maken hebben. 
Visuele aspecten zijn in de tolerantie-tabellen niet verwerkt. 

1.2.3 Gevolgen van gebrek aan maatbeheersing 
Afspraken over visueel toelaatbare maatafwijkingen zijn alleen bij toeval 
goed. Onjuiste specificaties hebben gevolgen voor de uitvoering [Vastert, 
1989b]: 
• zo willekeurig als toleranties in bestekken worden vastgelegd, zo 

willekeurig worden ook deze omschrijvingen in de praktijk ge
bruikt en ge1nterpreteerd. Op basis hiervan verloopt de commu
nicatie tussen bouwpartners gebrekkig. In plaats van duidelijke en 
controleerbare afspraken nemen politiek en diplomatie daardoor 
een belangrijke plaats in bij overleg over toleranties; 

• de aanbesteding is een gevaarlijk spel, waarbij bet inschatten van 
risico's belangrijk is. Acceptatie van de visuele kwaliteit bepaalt 
vaak winst of verlies. Het niet voor ieder terecht afkeuren van de 
produktie kan niet alleen een fors verlies tot gevolg hebben, maar 
ook de werksfeer grondig verzieken. Strenge eisen geven overigens 
architect of opdrachtgever geen juridische basis voor maatregelen 
[Faro, 1977], maar omwille van hun naam zijn producenten veelal 
bereid wat extra te doen. Verder onderhandelen architect en 
aannemer tijdens de uitvoering over maatafwijkingen, tegelijk met 
andere knelpunten. 

In de NEN 9004 [NNI, 1989] zijn een aantal risico's genoemd die gebrek 
aan kwaliteitsbeheersing bij ondernerningen met zich meebrengt zoals 
ontevredenheid en verlies van vertrouwen bij klanten naast verrnindering 
van imago, marktverlies en verspilling bij ondernerningen. De risico's van 
gebrek aan maatbeheersing stemmen daarmee overeen: 
• voor de opdrachtgever hebben te hoge eisen aan de maat-kwaliteit 

verspilling tot gevolg, indien de producent de extra nauwkeurig
heid verrekent. Voor de architect kan dat rninder werk betekenen, 
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omdat hij de naam krijgt duur te zijn. Houdt de producent geen 
rekening met abnormaal hoge eisen dan betekent dat voor hem 
een flinke strop, indien werk daardoor wordt afgekeurd; 

• het stellen van te lage eisen daarentegen kan het moeten accep
teren van hinderlijke maatafwijkingen tot gevolg hebben. 

Veel onderdelen voor gebouwen worden in fabrieken op maat gemaakt, 
waarbij het doel is deze onderdelen op de bouwplaats snel, aselect en 
zonder nabewerking te monteren. Door gebrekkige afspraken worden 
problemen vooruit geschoven totdat de maatafwijkingen op de bouw
plaats zichtbaar zijn. Aanpassen, op maat maken is daar dan, voor zover 
al mogelijk, duur en verlaagt de kwaliteit. Deze traditionele benadering 
belemmert zo de produktiviteit in de bouw. 

1.3 Doel en opzet van bet onderzoek 

1.3.1 Doel 
Uit de vorige paragraaf blijkt dat afspraken over toelaatbare maatafwij
kingen in de bouw waarbij visuele aspecten meespelen aileen bij toeval 
in overeenstemming zijn met de eisen of wensen. Een essentiele schakel 
in het proces van maatbeheersing ontbreekt met als gevolg: 
• hinderlijke maatafwijkingen; 
• verspilling door opdrachtgever of producent; 
• onenigheid tussen bouwpartners. 

Gebrek aan inzicht in de beleving van maatafwijkingen is de belangrijk
ste oorzaak van deze problemen, die nog worden vergroot door verschil 
in de belangen van opdrachtgever, architect en aannemer. Dit speelt met 
name bij gevels, omdat daar de visuele aspecten relatief zwaar wegen. 

De meeste problemen ten aanzien van visuele maatbeheersing 
komen in de praktijk voor bij gevels die uit regelmatige patronen van 
elernenten bestaan. In de voegen, de al dan niet gevulde ruirnte tussen 
elementen, komen de maatafwijkingen van meerdere elementen bij el
kaar. Maatafwijkingen van voegen zijn niet aileen groter dan van ele
menten, maar ook relatief duidelijker. De voeg is als referentie imrners 
doorgaans kleiner dan het element. 

Het doel van bet bier beschreven onderzoek is dan ook kennis te 
ontwikkelen van de beleving van maatafwijkingen in de regelrnatige 
patronen van elementen in gevels, zoals op afbeelding 1.3. 
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Ajb. 1.3 Gevel met een regelmatig patroon van elementen 

Deze kennis kan inzicht geven in de betekenis van maatafwijkingen die 
bij een gegeven detaillering zijn te verwachten. Door de detaillering 
tijdens de ontwerpfase aan te passen, zijn problemen tijdens en na de 
uitvoering te voorkomen. Inzicht in de beleving van maatafwijkingen 
vormt de basis voor het bepalen van de juiste tolerantie, waarmee verlies 
van kwaliteit door te lage eisen kan worden voorkomen. Door het voor
komen van onnodig hoge eisen aan nauwkeurigheid van produkten en 
methodes kan op de bouwkosten worden bespaard. Volgens een globale 
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berekening van Drees en Scheidler [1980] veroorzaken verhoogde eisen 
aan maatafwijkingen een stijging in de ruwbouw-kosten in de orde van 
grootte van twee procent. Daarbij zijn zowel de negatieve aspecten 
(extra tijd, nauwkeurigere processen) als de positieve aspecten (minder 
aanpassingen) geschat. 

Verder maakt inzicht in de beleving van maatafwijkingen de visue
le maat-kwaliteit beter bespreekbaar voor opdrachtgever, aannemer en 
architect. Betere afspraken verminderen de risico's voor alle partijen in 
de bouw. 

1.3.2 Opzet 
Onderzoek naar de visuele beleving van maatafwijkingen in een bouw
kundige omgeving is nauwelijks eerder gedaan. Het enige bekende 
onderzoek op dit gebied is door de stichting Ratiobouw [1966] uitge
voerd. Daarin zijn een aantal voegbreedtes van een gebouw geschaald 
van slecht tot uitstekend. De resultaten van dit onderzoek zijn echter 
zeer beperkt, omdat alleen de relatie tussen de oordelen en de voeg
breedte is bekeken, terwijl invloeden van andere variabelen zoals soort 
maatafwijkingen en omstandigheden daarbij niet zijn gemeten. Door een 
gebrek aan aanknopingspunten is bet bier beschreven onderzoek naar de 
beleving van maatafwijkingen breed van opzet en heeft bet een verken
nend karakter. 

In hoofdstuk 2 zijn de belangrijkste invloeden op de beleving van 
maatafwijkingen geYnventariseerd en gegroepeerd naar hun rol bij de 
zichtbaarheid, de opvallendheid en de acceptabiliteit. Het verdere 
onderzoek is toegespitst op de duidelijkheid van maatafwijkingen in 
regelmatige patronen. 

Hoofdstuk 3 beschrijft bet programma OOG, waarmee beelden 
met gewenste maatafwijkingen kunnen worden gesimuleerd. De duide
lijkheid van maatafwijkingen in gegenereerde beelden en in werkelijk
beid is experimenteel vergeleken. 

In de daarop volgende hoofdstukken ligt bet accent op bet verza
melen en analyseren van gegevens. In hoofdstuk 4 staan de experimen
ten "duidelijkheid" en "zichtbaarbeid" beschreven. In experiment "duide
lijkheid" zijn de volgende invloeden op de duidelijkheid van maatafwij
kingen gevarieerd: 
• grootte en soort maatafwijkingen; 
• ontwerpmaten van en tussen elementen (voeggrootte); 
• aantal elementen en bet verband tussen elementen; 
• afstand van bet oog tot het vlak met maatafwijkingen. 

11 



Met de gegevens uit experiment "zichtbaarheid" is de drempelwaarde 
voor de zichtbaarheid van maatafwijkingen bepaald. 

In hoofdstuk 5 zijn de uitkomsten uit deze experimenten onderge
bracht in een model, dat de duidelijkheid van maatafwijkingen beschrijft. 

Hoofdstuk 6 geeft de belangrijkste conclusies ten aanzien van de 
duidelijkheid van maatafwijkingen in regelmatige patronen. De invloed 
van de afzonderlijke variabelen en de samenhang tussen deze variabelen 
wordt beschreven aan de hand van het in hoofdstuk 5 ontwikkelde 
model. Met enkele voorbeelden is gei1lustreerd hoe de ontwikkelde 
kennis in principe tot een grotere visuele maatbeheersing kan leiden. 
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De beleving van maatafwijkingen 

2.1 Inleiding 

Maten en maatafwijkingen geven informatie over groottes. De informatie 
uit de omgeving kan ons via zintuigen bereiken. Zintuigen zijn systemen 
binnen bet zenuwstelsel die gevoelig zijn voor prikkels uit onze omge
ving. In de zintuigen worden prikkels via transductoren omgezet in elek
triscbe impulsen. Globaal lopen deze impulsen via de zenuwen naar de 
bersenen, waar de impulsen worden omgezet in waarnemingen, in heel
den van de omgeving. Deze beelden, gekoppeld aan ervaringen en doel
stellingen, sturen bet individuele gedrag. De visuele beleving van maataf
wijkingen bangt daarmee zowel van de maatafwijkingen af als van de 
waarnemer. Deze paragraaf gaat in op de boofdlijnen van de verscbillen
de aspecten en processen bij de beleving. De gegevens over bet visuele 
systeem zijn daarbij overgenomen uit Sensation and Perception [Coren, 
Porac en Ward, 1978]. 

2.1.1 Beleving 
Het oog is de verbindende scbakel tussen maatafwijkingen in de werke
lijkheid en de visuele beleving ervan. Het oog maakt deel uit van bet 
visuele systeem, waarin licbtenergie door sensibele zenuwcellen als elek
trische veranderingen worden gecodeerd en via de oogzenuwen worden 
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verstuurd naar de hersenen, waar de impulsen een beeld genereren. De 
capaciteit van het visuele systeem is hierbij beperkt [Moray, 1967]. Niet 
alle beschikbare informatie uit de omgeving kan worden opgenomen. 
Afhankelijk van aandacht wordt een deel ervan geselecteerd. Met deze 
beperkte informatie wordt een beeld van de werkelijkheid in ruimte en 
tijd actueel gehouden. 

Onder visuele beleving wordt bier de innerlijke ervaring van een beeld 
door een waarnemer verstaan, waarbij ervaring zowel de betekenis van 
gewaarworden heeft als van ondergaan en beschouwen. De visuele bele
ving is mede een gevolg van eerdere ervaringen en persoonlijke waar
den, waarbij vooral bet gevoel-aspect meespeelt. Een beeld kan een 
meer of rninder aangenaam ~evoel geven, waardoor dit beeld een posi
tieve, neutrale of negatieve betekenis krijgt. In dit kader zijn maataf
wijkingen acceptabel, indien een beeld daardoor geen negatieve beteke
nis krijgt. 

De acceptabiliteit van maatafwijkingen is dus een gevolg van de 
visuele beleving ervan. Voor bet beoordelen van maatafwijkingen is het 
een voorwaarde dat deze verschillen opvallen. Maatafwijkingen kunnen 
pas opvallen, wanneer ze zichtbaar zijn. 

Tegen deze achtergrond zijn er 4 mogelijkheden voor de visuele 
beleving van maatafwijkingen: 

1 Maatafwijkingen zijn niet zichtbaar; 
2 Maatafwijkingen zijn zichtbaar, maar vallen niet op; 
3 Maatafwijkingen vallen op, maar zijn niet hinderlijk; 
4 Maatafwijkingen zijn hinderlijk. 

niet 
zichtbaar 

wei zicht
baar, niet 
opvallend 

wei opval
lend, niet 
hinderlijk 

hinderlijk 

I ONTWkRPMAA T TOENAME MAATAFWIJKINGEN » 

14 

Ajb. 21a Mogelijke beleving in relatie met de toename van maataf
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Afbeelding 2.1a laat deze mogelijkheden zien in relatie met toenemende 
maatafwijkingen ten opzichte van een vaste referentie. 

De grenzen tussen deze mogelijkheden zijn de drempelwaarden 
waarbij maatafwijkingen wel of niet zichtbaar, opvallend of hinderlijk 
zijn. Deze drempelwaarden zullen niet constant zijn en zijn daarom 
slechts bij benadering aan te geven. Niet alleen kunnen verschillende 
personen verschillende drempelwaarden aangeven, ook per persoon 
kunnen de drempelwaarden van keer tot keer verschillen. 

De gerniddelde drempelwaarde kan bet best worden benaderd 
door een groot aantal waarnemingen te verwerken. Het percentage 
waarnemingen, waarin gegeven maatafwijkingen zichtbaar, opvallend of 
hinderlijk zijn kan worden afgezet tegen de toename ervan. Metingen in 
de psychofysica [Woodworth & Schlosberg, 1965, p.203] wijzen uit dat de 
relatie tussen de toename van een stimulus en de kans dat deze stimulus 
wordt waargenomen doorgaans de vorm van een S-curve heeft, de vorm 
van een cumulatieve normale verdeling. De drempelwaarde is vaak 
gedefinieerd als het midden van deze normale verdeling met een kans 
op waarneming van 50%. 

Afbeelding 2.1b geeft met S-curves de veronderstelde relatie aan tussen 
de zichtbaarheid, opvallendheid en hinderlijkheid van maatafwijkingen 
als functie van de grootte ervan. Zichtbaarheid, opvallendheid en 
hinderlijkheid zijn daarbij uitgedrukt in de kans dat gegeven maatafwij
kingen zichtbaar, opvallend en hinderlijk zijn. 

100% . . · · · · ·· ··· · ····· · · . ... . . . .. .. . 

50% 
drempel 

.._., 07. 

I ONTWERPMAAT 
B 

TOENAME MAATAFWIJKINGEN > 

Ajb. 21b Schema voor de kans op zichtbare, opvallende en hinderlij
ke maatafwijkingen als functie van de grootte ervan 
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Hierbij is ervan uitgegaan dat: 
• onzichtbare maatafwijkingen niet kunnen opvallen; 
• onopvallende maatafwijkingen niet kunnen hinderen; 
• maatafwijkingen niet zo groat worden dat de referentie vervaagt. 

Ten opzichte van de toename van maatafwijkingen kunnen de drempel
waarden voor zichtbaarheid, opvallendheid en hinderlijkheid onderling 
niet van positie wisselen. In de bouwpraktijk, waar voor sommige 
architecten iedere zichtbare maatafwijking onacceptabel is [Vastert, 
1988, p.3], blijken deze grenzen wel te kunnen samenvallen. Voor an
deren, voor producenten bijvoorbeeld, zullen deze grenzen verschillen. 
De drie curves voor de beleving van maatafwijkingen in afbeelding 2.1 b 
beginnen daarom bij dezelfde grootte van maatafwijkingen. Ze verschil
len echter van vorm, omdat de drempelwaarde voor zichtbaarheid, op
vallendheid en hinderlijkheid verschilt. 

Als hypothetisch voorbeeld ligt in afbeelding 2.lb een beeld met 
maatafwijking B op de gemiddelde drempelwaarde voor opvallendheid. 
De kans dat maatafwijkingen zichtbaar zijn ( ongeveer 90% ), opvallend 
zijn ( ongeveer 50%) en hinderlijk zijn ( ongeveer 20%) is dan een indica
tie voor de beleving ervan. 

2.1.2 Invloeden 
Voor de beschrijving van de invloeden op de beleving van maatafwijkin
gen wordt gebruik gemaakt van de indeling in zichtbaarheid (§2.2), 
opvallendheid (§2.3) en hinderlijkheid (§2.4). De invloeden zijn hierbij 
als volgt geinventariseerd: Eerst zijn de subject-gebonden eigenschappen 
genoemd. Dit zijn zowel algemene als individuele eigenschappen van de 
waarnemer die in verband staan met de genoemde aspecten van bele
ving. Op basis van de aangegeven subject-gebonden eigenschappen zijn 
de relevante object-gebonden invloeden (zoals de grootte van maat en 
referentie) en de wisselende omstandigheden (zoals licht en tijd) gese
lecteerd. Tenslotte geeft §2.5 een overzicht van de belangrijkste invloe
den op de beleving van maatafwijkingen. 

2.2 Zichtbaarheid van maatafwijkingen 

2.2.1 Subject-gebonden eigenschappen 
Ofschoon iedere werkelijke maat verschilt van de bijbehorende referen
tie, zijn niet aile maatafwijkingen zichtbaar. Een deel van de omgeving 
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wordt in bet oog geprojecteerd op bet netvlies (retina), dat bedekt is 
met circa 125 miljoen foto-receptoren. De gele vlek (fovea) is een k:uiltje 
met een doorsnede van ongeveer 1/3 mm in de retina, met de grootste 
dichtheid van foto-receptoren. 

De fovea ligt ongeveer 23 mm achter bet hoornvlies, in bet gebied 
van de optische as [Davson, 1972]. In de fovea valt bet beeld binnen een 
visuele hoek van ruim 1 graad, dat overeenkomt met de grootte van een 
mens van 180 em op 100 m afstand. De visuele grootte, de grootte van 
afbeelding V' op . bet netvlies van stimulus V op afstand A is bepaald 
door de visuele hoek a, waarbij voor een kleine hoek a geldt: 

tg(a)·;::N /A (afbeelding 2.2a). 

Afstand A 

Visuele hoek o: 

Oog 

Afb. 22a De grootte van de visuele hoek a van een voeg van 10 mm 
op 3m afstand volgt uit tg(a):::::VjA =10/3000. De visuele hoek a is 
dan ongeveer 11 boogminuten 

De afstand van het knooppunt van de oogoptiek tot het netvlies is circa 
17 mm, waardoor de visuele grootte van de afbeelding V' op het netvlies 
bepaald is door de visuele hoek a. De lens heeft een beperkt accommo
datie-vermogen. Een voorwerp op een kleinere afstand van bet oog dan 
ongeveer 20 em is voor bet gemiddelde oog niet meer scherp waar te 
nemen. Het gezicbtsvermogen, met name de gezichtsscberpte, vormt de 
belangrijkste beperking van de zichtbaarheid van maatafwijkingen. De 
gezichtsscherpte is bet vermogen op een bepaalde afstand een bepaalde 
grootte te onderscbeiden en wordt uitgedrukt in bet scheidend vermogen 
van bet oog. 
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ELCO 
ovz ooc 
CHTCI' ocooc 

Rasters Snellen letters Landolt C 

Afb. 22b Enkele objecten waarmee de gezichtsscherpte veelal wordt 
gemeten: Rasters met verschillende resolutie, letters van verschillende 
grootte (Snellen), en ringen van verschillende grootte met een opening 
(Landolt-C). Proefpersonen dienen daarbij respectievelijk de richting 
van de lijnen in het raster, de letter of de plaats van de opening aan 
te geven 

Het scheidend vermogen is de reciproque van de juist zichtbare visuele 
hoek van een bij bet meetsysteem relevant detail in boogrninuten. 
Afbeelding 2.2b laat de meest gebruikte objecten zien voor bet meten 
van de gezichtsscherpte namelijk rasters, letters (Snellen) en openingen 
in ringen (Landolt). 

De normale gezichtsscherpte bedraagt ongeveer een boogrninuur1 

[Olzak & Thomas, 1986]. Een boogminuut komt overeen met 3 em op 
100 m afstand, 0.9 mm op 3m afstand of met 0.075 mm op 25 em 
afstand. Bij deze visuele hoek is de scheiding van elementen, bijvoor
beeld evenwijdige lijnen, gemiddeld juist zichtbaar. 

Er zijn situaties waarin aanmerkelijk kleinere details waarneem
baar zijn, zelfs kleiner dan op basis van de afstand tussen de foto-recep
toren op bet netvlies verklaarbaar is (hyperacuity). De grootste nauwkeu
righeid bereikt bet oog wanneer geconstateerd moet worden, of twee 
lijnen in elkaars verlengde vallen (co"incidentie, Vernier acuity). Onder 
optimale omstandigheden zijn verschillen van ongeveer 4 boogseconden 
(0.2 mm op 10 m afstand) in 75% van de gevallen waargenomen [Berry, 
1948; Westheimer & McKee, 1977]. De nauwkeurigheid van de beoorde
ling van een symmetrische positie van een lijn midden tussen twee 
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andere lijnen is nauwelijks minder. Samenwerking tussen foto-recepto
ren, integrale interpretatie van meerdere impulsen geeft hiervoor 
mogelijk een verklaring. Daarbij is bet visuele systeem relatief gevoeliger 
voor horizontaal en verticaal dan voor andere richtingen [Higgins & 
Stultz, 1948; Taylor, 1963; Bouma & Andriessen, 1968]. 

Leeftijd heeft een sterke invloed op de verschillende aspecten van 
bet gezichtsvermogen [Weale, 1986]. De gezichtsscherpte loopt globaal 
terug van 100% bij 20 jaar, 90% bij 40 jaar, 75% bij 60 jaar tot nog 
maar 50% bij 80 jaar [Luckiesh, 1944, pp.148-150; Luria, 1960], althans 
bij weinig contrast. Bij een sterk contrast verrnindert de gezichtsscherpte 
nauwelijks. 

Tussen mensen varieert bet gezichtsvermogen onder invloed van 
verschillen in algemene constitutie door bijvoorbeeld erfelijkheid en 
door afwijkingen zoals kleurenblindheid en nachtblindheid. Behalve door 
leeftijd verandert bet individuele gezichtsvermogen onder invloed van 
wisselende fysiologische omstandigheden zoals: 
• de gezondheid. Gezichtsscherpte verrnindert bijvoorbeeld door een 

lage bloedsuikerwaarde, door vermoeidheid of door gebruik van 
medicijnen, alcohol [Adams et aL, 1976]; 

• de hormoonhuishouding [Schneider et al., 1958]; 
• bet adaptatie-niveau van bet oog bepaald door bet verlichtings

niveau [Johnson, 1976], de grootte van de pupil [Leibowitz, 1952]. 

Door dagelijkse training, door ervaring kan de gevoeligheid voor bepaal
de stimuli en daarmee bet waarnerningsvermogen worden verbeterd. 
Mckee en Westheimer [1978] hebben gemeten dat door training de 
drempel voor vernier acuity gerniddeld met 40% is gedaald. 

Bij de interpretatie van doorgekomen informatie kunnen geometrische 
illusies voorkomen, waarvan de Miiller-Lyer, de Poggendorf en de 
Zollner als lijntekening de bekendste zijn. Afbeelding 2.2c toont de Cafe 
Wall illusion [Gregory & Heard, 1979], een variant op de Miinsterberg fi
guur. Deze afbeelding, die uit vlakken bestaat, kan illusies van maataf
wijkingen opwekken. In de architectuur zijn dergelijke illusies niet 
onbekend en worden bewust afwijkingen geYntroduceerd voor bet 
gewenste visuele effect. In bet Parthenon in Athene zijn afwijkingen 
aangebracht (toog van stylobaat en architraaf, onloodheid van kolom
men, verschillende afstanden tussen kolommen, verdikking van ko
lommen) om vertekening in de waarnerning tegen te gaan en regel
matige vormen te handhaven [Jouven, 1979, pp.179-183]. 
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Afb. 22c Cafe Wall illusion, de horizontale voegen lijken niet 
evenwijdig 

Afb. 22d De linker rechthoek waarbij de hoogte 5% grater is dan de 
breedte kan vierkanter lijken dan de rechter rechthoek met gelijke 
zijden 



Actuele voorbeelden van dergelijke correcties zijn [Vastert, 1988, p.9]: 
• een exact vierkant lijkt rninder vierkant dan een recbtboek, waar

bij de boogte wat groter is dan de breedte. In een gevelvlak wordt 
de boogte van een "vierkant" tot 10% groter gemaakt dan de 
breedte (afbeelding 2.2d); 

• stalen balken of Jiggers krijgen een toog, een opwaartse kromming 
van 1/250 tot 1/100 van de overspanning om (vermeende) door
buiging te corrigeren. 

2.2.2 Object-gebonden invloeden 
Door bet beperkte gezicbtsvermogen zijn maatafwijkingen niet altijd 
zicbtbaar. Een maatafwijking kan pas zicbtbaar zijn bij een rninimale 
grootte ( ondergrens). De referentie speelt daarbij per definitie een 
belangrijke rol. Maatafwijkingen kunnen zo groot zijn dat de regelmaat 
en daarrnee de referentie verdwijnt, waardoor verscbillen onzicbtbaar 
worden, zoals in afbeelding 2.2e is te zien. Er is dus ook een bovengrens 
waarboven maatafwijkingen niet meer zicbtbaar zijn. 

Het gezicbtsvermogen bepaalt de zicbtbaarbeid van geringe verscbillen. 
Het zien van maatafwijkingen in voegen bijvoorbeeld bangt nauw samen 
met de visuele objectgrootte, namelijk de grootte van de afbeelding van 
een maatafwijking op bet netvlies. De visuele objectgrootte is bepaald 
door de absolute grootte van een maat(afwijking) en de afstand ervan 
tot bet oog. 

Gezien verscbillen in gezicbtsscberpte tussen scbeidend vermogen 
en bijvoorbeeld co'incidentie is bet soort maatafwijking van invloed. De 
zicbtbaarbeid van een gegeven maatafwijking bangt af van de plaats 
ervan. De zicbtbaarbeid van dezelfde maatafwijking kan daarom ver
scbillen tussen de uiteinden van dezelfde voeg of tussen de gemiddelde 
breedte van verscbillende voegen. Ook de door Attneave en Olson 
[1967] aangetoonde afhankelijkheid tussen ricbting en gevoeligheid van 
bet oog bevestigt de invloed van bet soort maatafwijking. 

Voor de zicbtbaarbeid van maatafwijkingen is de referentie 
belangrijk. Een maatafwijking, bet verscbil tussen werkelijke maat en 
referentie, wordt duidelijker naarmate dit verscbil niet aileen absoluut 
maar ook relatief ten opzicbte van de referentie toeneemt. Bij bet 
vergelijken van de lengte van twee elementen direct naast elkaar is een 
klein verscbil eerder zicbtbaar dan wanneer die elementen apart worden 
bekeken. Visueel is de referentie bepaald door de gemiddelde grootte 
van en tussen elementen en door bet verband tussen elementen. 
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Afb. 22e Het bovenste beeld ligt bij de drempelwaarde, waarbij 
maatafwijkingen zichtbaar worden. Door toename van maatajwijkin
gen in de grootte en positie van de witte elementen kan de regelmaat 
zo onduidelijk worden dat een grenswaarde wordt overschreden 
waarboven maatafwijkingen niet meer zichtbaar zijn, omdat de 
referentie ontbreekt (onderste bee/d) 



De aftekening is bet verscbil in licbt-reflectie tussen oppervlakken. Dit 
verscbil beeft een belangrijke invloed op de zicbtbaarbeid van maatafwij
kingen [Bradley & Skottun, 1987]. Pas bij verscbil in reflectie dat aanlei
ding geeft tot verscbil in belderbeid of kleur kan een oppervlak zicb on
derscbeiden van de omgeving en kunnen maten ontstaan. Naarmate een 
onderdeel zicb sterker onderscbeidt van de omgeving, wordt dat onder
dee! en daarmee de maatafwijkingen ervan doorgaans beter zicbtbaar. 

Verscbil in reflectie ontstaat door verscbil in licbtabsorptie van 
oppervlakken. Bij de licbt-reflectie van een oppervlak zijn de diffuse 
reflectie (boek-onafhankelijk) en de spiegelende reflectie (boek-afhanke
lijk) te onderscbeiden. Bij de diffuse reflectie zijn de luminantie en de 
spectrale reflectie (de golflengte van bet gereflecteerde licbt binnen bet 
elektromagnetiscb spectrum) van belang. Verscbil in luminantie van 
oppervlakken kan een andere indruk van belderbeid geven, verscbil in 
spectrale reflectie van oppervlakken kan een andere indruk van kleur 
geven. De spiegelende reflectie van een oppervlak bepaalt de glans die 
kan varieren van mat tot spiegelend. Verscbil in structuur van opper
vlakken leidt tot verscbil in spiegelende en diffuse reflectie van deze 
oppervlakken. De structuur van een oppervlak is een maat voor de 
ruwbeid die van grof tot fijn, en van wel tot niet regelmatig kan varieren. 

Verscbillen in belderbeid kunnen ook door bet oog worden 
gei:nduceerd. In afbeelding 2.2f treedt laterale inhibitie op, waarbij bet 
contrast op de kruisingen van de witte stroken tussen de zwarte vierkan
ten relatief lager is dan op bet overige deel van de witte stroken [Blake
more, Carpenter & Georgeson, 1970]. Op deze kruisingen kunnen grijze 
vlekken worden ervaren. 

2.2.3 Wisselende omstandigheden 
De boeveelbeid licbt die een oppervlak reflecteert bepaalt in sterke 
mate de zichtbaarbeid van maatafwijkingen in en tussen oppervlakken 
[Luckiesh, 1944, pp.lll-124; Baker, 1949]. Bebalve door de eerder 
genoemde reflecterende eigenscbappen van de oppervlakken wordt de 
boeveelbeid gereflecteerd licbt bepaald door de sterkte en ricbting van 
de verlichting van die oppervlakken. Daarbij kan strijklicbt kleine 
verschillen sterk vergroten rniddels scbaduwen. 

Ook de factor tijd speelt een rol bij de kans op waarnerning van 
maatafwijkingen. Naarmate men Ianger kijkt kunnen meer maatafwijkin
gen worden waargenomen. Overigens wordt een sterkere prikkel sneller 
waargenomen [Engel, 1971]. Dit betekent dat een maatafwijking eerder 
wordt waargenomen naarmate deze maatafwijking grater is. 
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Afb. 22/ Minder contrast bij de voeg-kruisingen door laterale inhibi
tie kan de zichtbaarheid van maatafwijkingen verminderen 

Afbeelding 2.2g geeft een overzicht van de genoemde invloeden op de 
zichtbaarheid van maatafwijkingen die ook de plaats van de drempel
waarde ervan bepalen. Door de verschillen in gezichtsvermogen tussen 
mensen, in omstandigheden en de wisselende individuele conditie 
varieert deze drempelwaarde. De zichtbaarheid is daarom uitgedrukt in 
de kans dat maatafwijkingen zichtbaar zijn. 

2.3 Opvallendheid van maatafwijkingen 

2.3.1 Subject~gebonden eigenschappen 
Het feit dat niet aile zichtbare maatafwijkingen opvailen, betekent dat 
niet aile zichtbare informatie bewust wordt waargenomen. De capaciteit 
van bet visuele systeem is te beperkt om aile informatie uit de omgeving 
te verwerken. Daarom vindt abstractie en selectie van de aangeboden 
informatie plaats, waardoor bepaalde details in de omgeving onopge
merkt blijven [Broadbent, 1958]. 
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In het visuele systeem wordt een beeld dat op bet netvlies valt meerdere 
malen gecodeerd en gedecodeerd tot een waarneming, die in de berse
nen wordt gevormd. Deze waarneming is een abstractie van de werke
lijkheid. In de Gestalt-tbeorie [Koffka, 1935] zijn wetmatigheden gefor
muleerd bij de organisatie van prikkels tot een waarneming. Uitgangs
punt is de wet van de Priignanz. Volgens deze wet zal de psychologiscbe 
organisatie altijd zo goed zijn als de aanwezige omstandigbeden toelaten. 
Goed heeft betrekking op eigenscbappen zoals regelmatigheid, even
wichtigbeid, symmetrie, eenvoud en dergelijke. Het visuele systeem heeft 
de neiging beelden te vereenvoudigen, zodat ook regelmatigheden wor
den waargenomen waar deze niet belemaal aanwezig zijn. Indien niet 
naar verscbillen wordt gezocbt, worden bijna dezelfde mateo als gelijk 
gezien. Juist zicbtbare maatafwijkingen vaUen dan ook nauwelijks op 
bebalve wanneer de aandacbt erop gevestigd is. 

In bet algemeen is bet visuele systeem primair gericht op verande
ring. Daarnaast bangt de selectie van informatie af van de aantrekkings
kracbt van de informatie in relatie tot de intentie van de waarnemer. De 
intentie van de waarnemer bepaalt zijn doelstellingen, wat bij wil, waar 
bij mee bezig is. De aandacbt is gericbt op informatie die daarvoor op 
dat moment relevant is. 

2.3.2 Object-gebonden invloeden 
Een maatafwijking valt eerder op naarmate de zichtbaarbeid ervan toe
neemt. Naast de absolute grootte van een maatafwijking in relatie met 
de drempelwaarde is daarbij ook de relatieve grootte ten opzicbte van 
andere maatafwijkingen binnen een serie van belang. Naarmate een 
zicbtbare maatafwijking zicb meer onderscbeidt van de andere maataf
wijkingen in bet totale beeld, zal die maatafwijking eerder opvaUen. 

Ook de plaats waar zicbtbare maatafwijkingen binnen een gebouw 
zitten (vloer of plafond, entree of twaalfde verdieping) beYnvloedt de 
kans dat ze opvallen. 

De zicbtbaarbeid van maatafwijkingen is deels afhankelijk van de mate 
waarin een afwijkend deel contrasteert met de omgeving. De opvallend
beid ervan wordt daarnaast beYnvloed door de aard van de reflectie van 
bet afwijkend deel. De mate waarin het door de afwijkende oppervlak
ken gereflecteerde licbt de aandacht trekt (door de waargenomen 
helderheid, kleur, glans en structuur) is van belang voor de kans dat 
maatafwijkingen opvallen. 
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Regelmatige vormen, systematisch gerangschikte objecten en symrne
trische patronen trekken sterk de aandacht, met name in een complexe 
omgeving. De regelmaat van objecten beYnvloedt daarmee de kans dat 
maatafwijkingen opvallen. 

De complexiteit van een beeld heeft een sterke invloed op de 
kans dat bepaalde prikkels daarin worden waargenomen [Uttal & 
Tucker, 1977]. De complexiteit van de omgeving beYnvloedt daarmee de 
kans dat maatafwijkingen daarin worden waargenomen. In een com
plexere omgeving zullen maatafwijkingen minder snel opvallen. 

De aantrekkingskracht van een gebouw, de mate waarin een 
gebouw de aandacht trekt, is van belang voor de kans dat een gebouw 
en daarrriee de maatafwijkingen daarin opvalt. De aantrekkingskracht 
van een gebouw kan bijvoorbeeld worden bepaald door een bijzondere 
grootte of vorm ten opzichte van gebouwen in de omgeving. 

Verder kunnen maten volgens regels in een maatstelsel zijn opge
nomen. Naarmate dit stelsel strenger is gehanteerd, kan een maatafwij
king daarin eerder opvallen. 

2.3.3 Wisselende omstandigheden 
In combinatie met de reflectie van een oppervlak is de sterkte en soort 
verlichting belangrijk voor het opvallen van een oppervlak met maataf
wijkingen. 

Ook de ouderdom van een object heeft invloed op de kans dat 
maatafwijkingen daarin opvallen. Nieuwe objecten in een vertrouwd 
beeld trekken de aandacht. In een nieuw gebouw vallen maatafwijkingen 
daarom eerder op dan in een soortgelijk ouder gebouw. 

Afbeelding 2.3 geeft een overzicht van de factoren die specifiek de 
opvallendheid van maatafwijkingen be'invloeden. Door verschillen in 
aandacht tussen mensen ligt de grens tussen het wel of niet opvallen niet 
vast. Ook per persoon fluctueert deze grens van moment tot moment, 
afhankelijk van intentie en omstandigheden. Analoog aan de definitie 
van opvallendheid door Jenkins [1979, p.8] kan opvallendheid van maat
afwijkingen vastgelegd worden in de kans op waarneming van maatafwij
kingen bin..Tlen bepaalde tijd en binnen een bepaald gezichtsveld. De 
invloeden op de zichtbaarheid van maatafwijkingen (§2.2) zijn ook van 
belang voor de duidelijkheid en daarmee voor de opvallendheid ervan. 
Het opvallen van maatafwijkingen hangt dus af van de zichtbaarheid 
ervan en van de specifieke factoren die in deze paragraaf zijn genoemd. 
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2.4 Hinderlijkheid van maatafwijkingen 

2.4.1 Subject-gebonden eigenschappen 
Zoiang maatafwijkingen wei opvallen maar niet hinderen, zijn ze accep
tabel. Bij het wei of niet hinderlijk vinden van maatafwijkingen zijn in
vioeden naar drie aspecten te ordenen namelijk naar het wil-aspect, naar 
het kennis-aspect en naar het gevoel-aspect. 

Ajb. 24a De instelling bepaalt mede de acceptabiliteit van maataf
wijkingen (foto: Internationale Samenwerking) 

• Het wii-aspect heeft te maken met iemands doei (waarde, behoef
te, begeerte) en attitude (houding, instelling, gedragslijn) op basis 
daarvan. De houding binnen een cultuur tegenover (maat)afwijkin
gen be1nvioedt de acceptabiliteit ervan. 

In de Islam bijvoorbeeid is alleen Allah volmaakt, terwijl ai 
het andere onvoimaakt is. Zijn die beperkingen niet duidelijk, dan 
worden afwijkingen aangebracht, zoais in de aitijd duidelijke afwij
kingen in kieden en tapijten. Afbeelding 2.4a van de Marind in 
Irian Jaya Iaat maatafwijkingen zien, die niet in alle culturen 
zullen voorkomen. 
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Naast het belang van de cultuur van een groep waartoe een indivi
du behoort speelt ook de individuele instelling mee die voortkomt 
uit de individuele persoonlijkheid. 

• Kennis is van groot belang voor acceptabiliteit. Bouma en Leo
pold [1969] definieren acceptabiliteit zelfs als de mate van over
eenkomst met de opvatting van proefpersonen. Bij de hinderlijk
heid van maatafwijkingen speelt de specifieke ervaring, de kennis 
in vergelijkbare situaties, . een belangrijke rol. Kennis van een 
proces, waarbij maatafwijkingen ontstaan, kan de binderlijkheid 
beYnvloeden, omdat deze kennis tot begrip of juist tot onbegrip 
voor maatafwijkingen kan leiden. Op grond van ervaring wordt 
een bepaalde verwachting gekoesterd waaraan waarnemingen, dus 
ook maatafwijkingen worden getoetst. Onderscheid bij het beoor
delen van het werk van een vakman, een hobbyist of een kind 
heeft te maken met verschil in verwachting, waarop de normen 
zijn afgestemd. 

Verder verschilt de hinderlijkheid van maatafwijkingen 
individueel door verschil in relatie tussen individu en object. Voor 
ontwerper, maker en gebruiker heeft een object een andere 
functie, waarbij verwachtingspatroon en normen ten aanzien van 
maatafwijkingen uiteen kunnen lopen [Vastert, 1988]. 

• Bij het gevoel-aspect speelt bet individuele gevoel voor schoonheid 
een rol. Zolang het uiterlijk van een gebouw voor iemand geen 
enkele positieve waarde heeft, kunnen maatafwijkingen daaraan 
geen afbreuk doen. Voor een perfectionist kan het idee dat er niet 
of nauwelijks zichtbare maatafwijkingen in zijn werk zitten, al heel 
hinderlijk zijn. 

2.4.2 Object-gebonden invloeden 
Uit de subject-gebonden eigenschappen volgen de object-gebonden 
invloeden op de hinderlijkheid van maatafwijkingen. Deze invloeden 
hebben niet zozeer met de maatafwijking te maken als met de omgeving. 

De "aantastbaarheid" van een gebouw door maatafwijkingen hangt 
sterk af van de stijl. In een eenvoudige strakke en gladde omgeving met 
grote elementen zijn maten visueel makkelijk afleesbaar en daarmee 
sterk bepalend voor een beeld. In dit beeld kunnen maatafwijkingen 
eerder storen dan in een kleinschalige complexe omgeving. 

Ook verschil in materiaal is van belang. Bij metselwerk zijn in de 
voegen tussen handvorm-stenen andere maatafwijkingen acceptabel, 
mogelijk zelfs nodig, dan tussen de strakke en gladde kalkzandstenen. 
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2.4.3 Wisselende omstandigheden 
De actuele status, bet aanzien van een gebouw, gekoppeld aan de 
symbolische waarde en functie, beYnvloedt de hinderlijkheid van maat
afwijkingen in dat gebouw. 

OBJECT
GEBONDEN 
INVLOEDEN 

WISSELENDE 
OMSTANDIG
HEDEN 

EIGEN
SCHAPPEI\J 
SUBJECT 

ZICHTBAARHEID/ 
OPVALLENDHEID 

OM GEVING 
• stijl 
• materiaal 

STATUS 

~ ~ 

ATTITUDE 

VERWACHTING 
• ervaring 

GEVOEL VOOR 
SCHOON HElD 

~ ~ 

""""'-
I 

HINDERLI~IK ? 
1oo~ ................ ...................... ......... y ..................... . 

I . 
I ~\Q 

"J--t-0 
dre~g~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -~QX-~0 · · 

0' 

........, 0% 

I ONT\VERPMAAT TOENAME MAATAFWIJKINGEN :» 

Afb. 24b lnvloeden op de hinderlijkheid van maatafwijkingen 

31 



In afbeelding 2.4b staan de invloeden op de hinderlijkheid van maataf
wijkingen. De waarneming afgezet tegen de verwachting bepaalt de 
hinderlijkheid van maatafwijkingen waarscbijnlijk in hoge mate. De mate 
waarin maatafwijkingen zichtbaar zijn en opvallen is bierbij van groot 
belang. Aile invloeden op de mate van zichtbaarheid en opvallendbeid 
komen daarom ook bier weer terug. 

Gezien de verschillen in attitude, kennis en gevoel tussen verscbil
lende personen en per persoon in de tijd, ligt de grens tussen wel en niet 
hinderlijke maatafwijkingen zeker niet vast. Hinderlijkheid wordt bier 
uitgedrukt in de kans dat maatafwijkingen als hinderlijk worden ervaren. 

2.5 Invloeden op de beleving van maatafwijkingen 

Het aantal invloeden op bet zicbtbaar, opvallend en hinderlijk zijn van 
maatafwijkingen neemt in deze volgorde toe. De individuele verschillen 
nemen daarbij een steeds belangrijkere plaats in. Dit betekent dat in die 
volgorde de grenzen moeilijker zijn af te leiden en grotere schommelin
gen zullen laten zien. De beleving van maatafwijkingen is zeer complex 
en zeer persoonlijk. Bij bet specificeren van de toelaatbare maatafwijkin
gen op basis van de visuele beleving blijven subject-gebonden eigen
scbappen daarom onvermijdelijk een belangrijke rol spelen. 

Aile factoren uit de vorige paragrafen die een rol spelen bij de beleving 
van maatafwijkingen staan in afbeelding 2.5 bij elkaar. Deze factoren 
zijn hierbij gekoppeld aan de aspecten van beleving die ze primair 
bei:nvloeden (zicbtbaarheid, opvallendheid of hinderlijkheid) en geor
dend naar de aard van de invloeden (subject-gebonden eigenschap, 
object-gebonden invloed of omstandigbeid). 
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Afb. 3J Onderzoek naar invloeden op de duidelijkheid van maataj
wijkingen in bestaande gebouwen is slechts beperkt mogelijk, omdat 
de invloeden niet voldoende zijn te beheersen 



DOD 
Methode van onderzoek naar de 
duidelijkheid van maatafwijkingen 

3.1 Inleiding 

In hoofdstuk 2 is de beleving van maatafwijkingen gespecificeerd naar de 
zichtbaarheid, opvallendheid, en hinderlijkbeid ervan. Maatafwijkingen 
kunnen pas opvallend of hinderlijk zijn, indien ze zichtbaar zijn. Invloe
den op de zichtbaarheid spelen bij alle aspecten van de beleving mee. 
Zichtbaarheid van maatafwijkingen vormt daarmee de basis voor de 
beleving ervan. Daarbij is bet niet aileen de vraag of maatafwijkingen 
zichtbaar zijn, maar vooral hoe zichtbaar ze zijn. In de volgende hoofd
stukken ligt de nadruk op de mate van zichtbaarheid, de duidelijkbeid 
van maatafwijkingen. 

In hoofdstuk 2 bleek de duidelijkheid van maatafwijkingen af te 
hangen van fysieke aspecten (maatafwijkingen, referentie, positie, 
aftekening) die onder wisselende omstandigheden (verlichting, tijd) 
inspelen op eigenschappen van subjecten (gezichtsvermogen, ervaring). 
Inzicht in grootte, aard en samenbang van deze belangrijkste invloeden 
op de duidelijkheid van maatafwijkingen in regelmatige patronen kan 
aileen ontstaan via het vergelijken van gegevens uit metingen en experi
menten waarbij de niveaus van variabelen en omstandigheden beheerst 
of tenminste bekend moeten zijn. Ofschoon overal maatafwijkingen in 
regelmatige patronen te vinden zijn, bestaan deze gegevens niet of 
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nauwelijks en dienen dus verzameld te worden. 
Daarbij ligt het voor de hand de duidelijkheid te onderzoeken van 

maatafwijkingen in regelmatige patronen in gevels van bestaande 
gebouwen (afbeelding 3.1). Nadeel daarvan is echter het onvermogen 
aile invloeden op de duidelijkheid voldoende te beheersen. Spreiding en 
soort maatafwijkingen, variatie in aard en uiterlijk van maatafwijkingen 
en referentie zijn niet meer te veranderen. Daarnaast verschillen bij 
gevels ook invloeden zoals verlichting en omgeving, zeker bij de vergelij
king van hetzelfde soort gevel in verschillende gebouwen. Door al deze 
verschillen zijn in situ verzamelde gegevens over maatafwijkingen in ver
schillende gebouwen nauwelijks bruikbaar bij het afleiden van wetmatig
heden in de duidelijkheid ervan. 

De gegevens dienen dus met laboratorium-experimenten verza
meld te worden. De beoordeling van de duidelijkheid van maatafwijkin
gen in nagebouwde gevels heeft echter de volgende nadelen: 
• de opstellingen zijn kostbaar en tijdrovend; 
• de nauwkeurigheid van de vele opstellingen is te beperkt; 
• de omstandigheden zoals belichting, afstand, tijd en omgeving zijn 

moeilijk te beheersen. 

Daarom is gekozen voor het simuleren van regelmatige patronen van 
elementen met maatafwijkingen met behulp van een tekenprogramma. 
De mogelijke invloeden op de duidelijkheid van maatafwijkingen en de 
omstandigheden waaronder proefpersonen de duidelijkheid aangeven 
zijn dan maximaal te beheersen. Deze methode voor de simulatie van 
maatafwijkingen staat in §3.2 beschreven. 

Voor de validiteit van deze onderzoeksmethode is eerst nagegaan 
of er een significant verschil bestaat tussen de duidelijkheid van maataf
wijkingen in werkelijkheid en in simulaties daarvan. Dit is onderzocht in 
experiment "simulatie" waarvan de opzet en analyse respectievelijk in 
§3.3 en §3.4 staan beschreven. 

3.2 Simulatie-programma OOG 

3.2.1 Algemene beschrijving 
Voor de visualisatie van maatafwijkingen in regelmatige patronen is bet 
programma OOG (Observatie van Onnauwkeurigheden in Gevels) ont
wikkeld. Dit programma is in AutoLISP [Autodesk, 1986] geschreven en 
bestaat uit een repeterende serie commando's voor AutoCAD [Auto-
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desk, 1989], een tekenpakket voor onder andere de PC. Met bet pro
gramma OOG binnen AutoCAD krijgen series elementen de gewenste 
maatafwijkingen (§3.2.2). Deze maatafwijkingen kunnen verscbillen in 
soort en spreiding. De soorten maatafwijkingen zijn gebaseerd op de 
verscbillende oorzaken van maatafwijkingen in gevels (§3.2.3). De 
grootte van de afzonderlijke soorten maatafwijkingen van een boekpunt 
is een aselecte trekking uit een normale verdeling met een gewenste 
standaarddeviatie (§3.2.5). Van deze series elementen met maatafwij
kingen worden afbeeldingen gegenereerd (§3.2.6). De paragrafen §3.2.7 
en §3.2.8 gaan in op de soorten en standaarddeviatie van de maatafwij
kingen in voegen. 

De gegenereerde afbeeldingen zijn als simulaties van gevels te be
scbouwen en bij simulatie-onderzoek te gebruiken. Daarnaast biedt 
OOG de mogelijkheid de zicbtbar.e gevolgen van verscbillende uitvoe
ringsmetboden enjof detailleringen te vergelijken. Afbeelding 3.2a laat 
een simulatie zien van een deel van een gevel met maatafwijkingen. 

AutoCAD beeft onvoldoende mogelijkheid met onrecbtbeid en 
andere vormen van onvlakheid te manipuleren; de zijkanten van de 
elementen bestaan uit recbte vlakken met recbte lijnen van boekpunt 
naa,r boekpunt. Om die reden blijven maatkenmerken die te maken beb
ben met continuYteit, zoals kromming, scbeluwte en onregelmatigbeid 
van structuur in lijnen, vlakken en vormen bier bij bet simuleren van 
maatafwijkingen buiten bescbouwing. 

3.2.2 Invoer van gegevens 
Na bet activeren van bet programma OOG binnen AutoCAD kunnen de 
volgende gegevens interactief worden ingevoerd: 
• ontwerpmaten en kleur van de elementen; 
• ontwerpmaten en kleur van de voegen; 
• aantal elementen naast en boven elkaar. 
Vervolgens kunnen de gewenste standaarddeviaties voor drie soorten 
maatafwijkingen in drie dimensies worden gegeven voor: 
• breedte, boogte en dikte van elementen; 
• translatie van de elementen in drie dimensies; 
• rotatie van de elementen in bet gemeenscbappelijke vlak van de 

elementen, bet gevelvlak. 

Door deze invoer te berbalen kunnen meerdere series elementen in een 
beeld samengevoegd worden. 
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Ajb. 3.2a Simulatie van een dee/ van een geve[ met maatafivijldngen 
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3.2.3 Soorten maatafwijkingen 
Bij maatafwijkingen zijn toevallige, systematiscbe en incidentele compo
nenten te onderscheiden (§1.1). In de door OOG gegenereerde simula
ties blijven de incidentele componenten (fouten of bescbadigingen) 
buiten bescbouwing. Systematische maatafwijkingen en gedrag van 
elementen leiden in en tussen alle elementen tot gelijke maatafwijkingen 
die in de keuze van de ontwerpmaten kunnen worden verwerkt. Alle 
gegenereerde verscbillen in maten van en tussen elementen zijn daarmee 
toevallige maatafwijkingen. 

Alle toevallige maatafwijkingen in gevels zijn bet gevolg van de 
maatafwijkingen die gevelelementen door onvermijdelijke verscbillen bij 
de produktie en bij de montage krijgen. Bij de produktie krijgen vlakke 
elementen maatafwijkingen van grootte en rechtheid. Bij de montage 
krijgen de elementen een afwijkende positie door de translatie en 
rotatie van bet element in bet gevelvlak. Door deze 4 soorten maatafwij
kingen van elementen ontstaan de maatafwijkingen in en tussen voegen. 
Bijlage A geeft op basis biervan een overzicht van de verscbillende 
soorten maatafwijkingen. 

De maatafwijkingen in de door OOG gegenereerde regelmatige 
patronen ontstaan, met uitzondering van onrecbtbeid, op dezelfde wijze. 
De afwijkende grootte, de translatie en de rotatie van de elementen zijn 
onafhankelijk van elkaar aan te geven en veroorzaken de bijbeborende 
verscbillende soorten maatafwijkingen in en tussen voegen. 

3.2.4 Uitgangspunt van de elementen 
Het uitgangspunt, bet punt van een element waarvan bij positioneren op 
een ondergrond wordt uitgegaan, kan de spreiding van de maatafwijkin
gen van en tussen de elementen bepalen. Maatafwijkingen van boekpun
ten door rotatie van een element bangen af van de keuze van bet draai
punt. De maatafwijkingen in voegen tussen geroteerde elementen zijn 
minimaal, indien bet draaipunt in bet middelpunt van de elementen ligt. 
De translatie van een element, komt in alle boekpunten in dezelfde 
mate terug. De keuze van bet uitgangspunt beeft daarop geen invloed. 
Evenals bij rotatie zijn de afwijkingen in de voegen door afwijkende 
grootte van elementen minimaal, indien bet middelpunt van de elemen
ten uitgangspunt is voor de positie van de elementen op de ondergrond. 
Bij bet genereren van maatafwijkingen in en tussen elementen is in bet 
programma OOG van deze situatie uitgegaan. Omdat de uiteindelijke 
maatafwijkingen in de voegen worden bebeerst, kunnen ook andere 
uitgangspunten voor de plaatsing van elementen worden afgebeeld. 
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Ajb. 3.2b Maatafwijkingen van hoekpunten van een element door 
afwijkende grootte oGxl, oGx2 , oGyl en oGy2 van de zijden. Bij 
geringe maatafwijkingen komt, uitgaande van een vast middelpunt 
(0,0) van een element, in ieder hoekpunt bij benadering de halve 
maatafwijking van twee zijden terug 

(c5rx ,Ory~::-.:< ............................................................................... /~ (c5rx ,Ory) 

I I 

( c5rx , c5ry) L:< ................................................................................... L/ ( Orx , c5ry) 

Ajb. 3.2c Maatafwijkingen van de hoekpunten van een element door 
de translatie o T; in het vlak, met de component en o Tx in de x-rich
ting en o Ty in de y-richting. Alle hoek punt en hebben dezelfde trans
lade ( o Tx , o Ty) 



Ajb. 3.2d Maatafwijkingen van hoekpunten door rotatie om het mid
delpunt (0,0) van een element met hoek a. De maatafwijking oR 
door rotatie van een element is gedefinieerd als het verschil in de 
afstanden van twee eindpunten van een zijde tot de referentie-lijn 

Bij dit uitgangspunt laten de afbeeldingen 3.2b-d de maatafwijkingen van 
de hoekpunten van een element in het platte vlak zien door de afwijken
de grootte oG (afb. 3.2b), door de translatie oT (afb. 3.2c) en door de 
rotatie oR (afb. 3.2d) van een element. De hoekpunten van elementen 
die door recbte lijnstukken zijn begrensd bepalen de maatafwijkingen in 
de voegen en daarmee de duidelijkheid ervan in een regelmatig patroon 
(§1.3.1, p.9). In deze afbeeldingen zijn de tweedimensionale maatafwij
kingen (xy) van boekpunten gesplitst in twee eendimensionale compo
nenten, namelijk x (horizontaal) en y (verticaal). Deze eendimensionale 
maatafwijkingen zijn de randsprongen en afwijkende voegbreedten 
tussen elementen. Bijlage B gaat bier verder op in. 

Bij rotatie om bet middelpunt (0,0) van een element met hoek a 

hangt de spreiding van de maatafwijking van een hoekpunt bebalve van 
de hoek a ook af van de grootte van de zijde van het element. Deze 
afhankelijkheid compliceert bet samenstellen van de verscbillende 
soorten maatafwijkingen tot de uiteindelijke voegafwijkingen. De maataf
wijking oR door rota tie van een element is bier daarom uitgedrukt in de 
scheefstand van een zijde van bet element. De rotatie van een element 
is gedefinieerd als bet verschil in de afstanden van twee eindpunten van 
een zijde tot de referentie-lijn (afb. 3.2d). 
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3.2.5 Spreiding van de afzonderlijke maatafwijkingen 
Bij het toekennen van maatafwijkingen aan ontwerpmaten wordt gebruik 
gemaakt van een SNV-bestand: een hestand met aselecte getallen uit 
een standaard normale verdeling N(J.£=0; a=l). Voor iedere dimensie 
van de drie soorten maatafwijkingen van een element wordt een getal 
ingelezen uit dit SNV-bestand. Door vermenigvuldiging van ieder 
ingelezen getal met de gewenste standaarddeviatie voor een bepaald 
soort maatafwijking in een bepaalde dimensie ontstaat de concrete 
maatafwijkingen van een bepaalde ontwerpmaat van een element. 

Een voorbeeld: 
Voor de afwljkende breedte aan de bovenzljde van een serie vierkante 
elementen met ontwerp-maat 1000 mm is een gewenste standaarddeviatie van 
1.25 mm lngevoerd. Uit het SNV-bestand wordt voor deze soort maatafwij
klng In deze dimensie van een bepaald element het getal -o.74 ingelezen. De 
werkelijke breedte van dit element aan de bovenzljde wordt dan: 

1000 + (1.25x(-0.74))= 999.1 mm 

Er is steeds sprake van een beperkte serie elementen, met een beperkt 
aantal voegen. Elke soort maatafwijking komt slechts een beperkt aantal 
keren voor. De voor elke soort maatafwijking van een serie ingelezen 
getallen uit bet SNV-bestand vormen een steekproef uit de verzameling 
getallen met een standaard normale verdeling. Gemiddelde en spreiding 
van deze steekproef stemmen slechts bij toeval overeen met gemiddelde 
en standaarddeviatie van de standaard normale verdeling. Zeker bij 
kleine series elementen kunnen aanzienlijke onderlinge verschillen be
staan tussen de gewenste en gemeten spreiding van een soort maatafwij
king. Deze ongewenste verschillen zijn te voorkomen door de spreiding 
van de afzonderlijke soorten maatafwijkingen te corrigeren. 
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Blj een bepaalde serie-grootte is per soort maatafwijking en per dimensie de 
variantle s2 berekend van de daarbij ingelezen getallen uit het SNV-bestand. 
Uit de gewenste variantie (a2 =1) volgt de correctiefactor 1/s2• Hiermee 
worden aile voor een speclfieke maatafwijking uit het SNV-bestand ingelezen 
getallen vermenigvuldigd, zodat de varlantle per soort maatafwijklng en per 
dimensle ook precies 1 bedraagt blj een gegeven aantal elementen. Hierdoor 
is de relatieve bijdrage van de afzonder1ijke soorten maatafwijklngen steeds 
beheerst. 

De spreiding van maatafwijkingen in de voeg zijn het gevolg van afwij
kende grootte, translatie en rotatie van de hoekpunten in meerdere dimensies. 
De spreiding van deze maatafwljkingen tussen hoekpunten in de voegen is 
uiteindelijk van belang voor de beleving ervan. De beheersing van de relatieve 
invloed van de soorten maatafwijklngen betekent nog niet dat de variantie van 



de afwijkingen in de voeg ongevoelig is voor aantal elementen en verband 
tussen elementen. Ook deze ongewenste verschillen zljn gecorrlgeerd. De 
correctiefactor is afgeleid van de ge"Klealiseerde variantle, waarop In de vol
gende paragraaf verder wordt ingegaan. Met deze tweede correctiefactor 
worden aile getallen vermenlgvuldlgd die voor aile soorten maatafwljkingen 
van een bepaalde serie elementen uit het SNV-bestand zijn ingelezen. 

Deze twee correcties maken het mogelijk de uiteindelijke spreiding van 
maatafwijkingen in voegen en de relatieve invloed van de verschillende 
soorten maatafwijkingen te beheersen. 

Ajb. 3.2e Fragment van een simulatie op ware grootte via een plotter 
met een resolutie van 400 dots/inch 

3.2.6 Atbeeldingen met maatafwijkingen 
De elementen verschijnen met maatafwijkingen op beeldscherm, printer 
of plotter. De positie van de waarnemer, de kijk-richting en afstand tot 
de elementen kan interactief worden gevarieerd. De nauwkeurigheid van 
de afbeeldingen is afhankelijk van de resolutie van beeldscherm, printer 
of plotter. Het plotten van tekeningen met een resolutie van 400 dots 
per inch geeft qua nauwkeurigheid, rechtheid van verlopende lijnen en 
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vlakvulling in experimenten een bevredigend resultaat. Afbeelding 3.2e 
toont een detail van zo'n tekening op ware grootte. 

Alle gegenereerde afbeeldingen zijn steeds projecties in een plat 
vlak, waarbij grootte en soort maatafwijking ambigu kunnen zijn (afbeel
ding 3.2f) en de perspectivische beperkingen van het teken-pakket een 
vertekend beeld kunnen geven. 

A.fb. 3.2f Wat wijkt precies af! 

Deze onduidelijkheid is omzeild, door het onderzoek te beperken tot 
maatafwijkingen in een vlak, waarbij de kijk-richting loodrecht staat op 
het vlak waarin een serie elementen liggen. Maten en maatafwijkingen 
in de z-richting zijn dan niet meer waarneembaar. 

3.2. 7 Standaarddeviatie van verschillende soorten maatat\vijkingen 
Omdat onrechtheid (discontinui:teit) in de gegenereerde beelden niet 
voorkomt, zijn de maatafwijkingen in de voegen bepaald door de hoek
punten van elementen. De maatafwijkingen van de hoekpunten van 
elementen zijn het gevolg van (afbeelding 3.2g): 
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• afwijkende grootte van de lengten van de vier zijden; 
• translatie van bet element in borizontale en verticale ricbting; 
• rotatie van bet element om een as loodrecbt door bet middelpunt 

van bet element. 

OD DD 004v 
DODD 00 
MAATAFWIJKING + 

ELEMENT 
AFWIJKENDE 

PLAATS 

v 

DD 
{0 -

TOT ALE 
AFWIJKING 

+ AFWIJKENDE 
ORIENTA TIE 

Afb. 3.2g Totale maatafwijldngen van en tussen elementen in gegene
reerde bee/den zijn het gevolg van de afwijkende grootte, translatie en 
rotatie van de elementen 

Deze toevallige afwijkende grootte, translatie en rotatie zijn voor iedere 
element onafbankelijke aselecte trekkingen uit de normale verdelingen: 
• N (J..£ = 0, a 0 ) voor afwijkende grootte van elementen; 
• N (J..£ = 0, aT) voor translatie van elementen; 
• N(J..£ = 0, a J voor rota tie van elementen. 
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Met de voortplantingswet voor varianties die geldt voor onafhankelijke 
stochastische processen kan de standaarddeviatie van de normale kans
verdeling van samengestelde maatafwijkingen van en tussen elementen 
worden berekend. 

Bijlage B gaat verder in op de standaarddeviatie van deze sa
mengestelde maatafwijkingen, zoals afwijkende voegbreedten, voeg-ver
loop en randsprongen. Op basis van de berekeningen in bijlage B geeft 
tabel 3.2h een overzicht van de samenstelling en de standaarddeviatie 
voor de belangrijkste soorten maatafwijkingen van en tussen elementen. 

• Standaarddeviatie aH van de eendimensionale maatafwljklng van hoekpunt H 
van een element: 
c door afwijkende grootte element ~G: aHG = Y.!aG (3.1) 
c door translatie element ~T: aHr= aT (3.2) 
c door rotatie element ~R: aHR=Y.!aR (3.3) 
door 6G, ~Ten &R samen: aH=.f(Y.a2G+a2T+Y.a2R) (3.4) 

• Standaarddeviatie van de afwijkende richting van zijde Z van een element: 
c door afwijkende grootte element 6G: aZG = Y.!.f2aG (3.5) 
c door translatie element &r: aZr=O (3.6) 
c door rotatie element aR: aZR=aR (3.7) 
door ~G• &r en &R samen: aZ=.f(Y.!a2G + a2~ (3.8) 

• Standaarddeviatie aV van de maatafwijking van de eendimensionale voeg
breedte V of randsprong ter plaatse van naast elkaar gelegen hoekpunten van 
2 elementen: 
Afwijkende voegbreedte av: aV=.f(Y.!a2G+2a2r+Y.!a2~ (3.9) 
Verloop van een voeg aw: aW=.f(a2G+2a2R) (3.10) 

• Standaarddeviatie van de voegsprongen tussen voegen die op elkaar aan
sluiten: 
Voegbreedte-sprong ~ VBS: aVBS =l(a2G +4a2T + a2~ (3.11) 

Tabel 3.2h Standaarddeviaties van de verschillende soorten maataj
wijkingen in regelmatige patronen door ajwijkende grootte elementen 
met a G , translatie element en met aT en rotatie element en met a R 

3.2.8 Extreme soorten maatafwijkingen in voegen 
Aile maatafwijkingen van en tussen hoekpunten van elementen zijn dus 
het gevolg van meerdere soorten maatafwijkingen. Maatafwijkingen van 
dezelfde grootte kunnen op verschillende manieren tot stand komen en 
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visueel verschillend worden beleefd. In de afbeeldingen 3.2i, 3.2j en 3.2k 
bebben de eendimensionale maatafwijkingen tussen de naast elkaar 
gelegen boekpunten van de elementen dezelfde standaarddeviatie, maar 
verscbillende oorzaken. De maatafwijkingen in afbeelding 3.2i zijn aileen 
bet gevolg van de afwijkende grootte van de elementen, in afbeelding 
3.2j van translatie van de elementen en in afbeelding 3.2k van rotatie 
van de elementen. 

In afbeelding 3.2j bestaat alleen verscbil tussen de gerniddelde voeg
breedten. De voegranden !open evenwijdig, er is geen verschil binnen 
voegen. In afbeelding 3.2k bestaat geen verscbil tussen de gerniddelde 
voegbreedten. De verschillen liggen binnen de voeg: de voeg verloopt. 

In afbeelding 3.2i komen rowel maatafwijkingen binnen voegen als 
maatafwijkingen tussen voegen voor. Afhankelijk van de verschillen in 
grootte tussen de twee horizontale en de twee verticale zijden ten 
opzicbte van de vier afzonderlijke zijden overbeerst de ene of de andere 
soort maatafwijking in voegen. 

De drie soorten maatafwijkingen van elementen (afwijkende grootte, 
translatie en rotatie) kunnen dus tot twee soorten maatafwijkingen in 
voegen leiden namelijk maatafwijkingen binnen voegen en maatafwijkin
gen tussen voegen: 

• Maatafwijkingen tussen voegen: verschillen in gemiddelde voeg
breedte van evenwijdige voegen. 
De eendimensionale maatafwijking van bet midden van zijde oM 
bedraagt 6M=oM0 + oMT+ oMR (3.12) 
waarbij: 
o 6M0 =V2x (V26'm + Vzo02) ='!.!om +'1.16'02 

met variantie (aM0 ) 2=Yaa2
0 

o oMT=6'T met variantie (aMT)2:a2T 
o oMR =0 geringe rotatie veroorzaakt geen verscbillen in 

gerniddelde voegbreedte. 
De standaarddeviatie a VM van de gerniddelde voegbreedte volgt 
uit de variantie (aVM)2=2x(Yaa2

0 + a2T)='!.!a2
0 +2a2T: 

Standaarddeviatie aVM=.J'('!.Ia2
0 +2a2T) (3.13) 

• Maatafwijkingen binnen een voeg: voeg-verloop. 
Hiervan is de standaarddeviatie aVV al in bijlage B berekend: 
aVV=.f(a2

0 +2a2rJ (3.14) 
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Ajb. 3.2i Maatafwijldngen in voegen, even groot als in 3.2j en 3.2k, 
aileen door de afwijkende grootte van elementen 

Ajb. 3.2j Maatafwijldngen in voegen, even groot als in 3.2i en 3.2k, 
aileen door de translatie van elementen 



Ajb. 3.2k Maatafwijkingen in voegen, even groat als in 3.2i en 3.2k, 
alleen door de rotatie van elementen 

3.3 Opzet van experiment "simulatie" 

Bij onderzoek naar duidelijkheid van maatafwijkingen met behulp van 
gegenereerde beelden is het allereerst van belang, dat de duidelijkheid 
van simulaties vergelijkbaar is met de duidelijkheid van dezelfde maataf
wijkingen in werkelijkheid. Dit is nagegaan door de duidelijkheid van 
dezelfde serie patronen met verschillende soorten en spreiding van 
maatafwijkingen te vergelijken bij verschillende beeldtypen, namelijk bij: 
• betegelde panelen; 
• simulaties van betegelde panelen in lijn- en vlaktekeningen; 
• dia's van betegelde panelen en van simulaties in lijn- en vlakteke

ningen. 
Deze paragraaf beschrijft de opzet van dit experiment "simulatie". 

3.3.1 Stimuli 
Met behulp van tekenprogramma AutoCAD en programma OOG (§3.2) 
zijn zeven beelden gegenereerd bestaande uit 24 witte vierkante elemen
ten in 4 rijen van 6 horizontale elementen. De breedte en hoogte van de 
elementen zijn trekkingen uit de normale verdeling N(J.L = 151.25 mm; 
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a 0 = 0.12 rnm) overeenkomstig de rna ten van de gekozen tegels. Tussen 
de 24 elementen zijn 76 paar boekpunten van naast elkaar gelegen 
elementen gescheiden door een voeg. De voegbreedte ter plaatse van 
die boekpunten zijn trekkingen uit de normale verdeling N(.u = 10 mm; 
aV variabel). Aan de rand van de tekening zit een kader van 25 mm in 
de kleur van de voeg. 

Zoals vermeld in § 1.3.1 bebben voegen grotere maatafwijkingen 
dan elementen, omdat in voegen maatafwijkingen van meerdere elemen
ten samenkomen. Maatafwijkingen in voegen zijn ook relatief duidelijker 
dan dezelfde maatafwijkingen van elementen, omdat de voeg als referen
tie doorgaans kleiner is dan bet element. Daarom is verondersteld dat 
de duidelijkheid van maatafwijkingen in een regelmatig patroon afhangt 
van de duidelijkheid van maatafwijkingen in voegen. In de voegen 
kunnen twee soorten maatafwijkingen voorkomen (§3.2.8), namelijk 
maatafwijkingen tussen en binnen voegen. Tussen de 7 beelden bestaan 
extreme verscbillen in deze soorten maatafwijkingen in voegen, afhan
kelijk van de keuze van maatafwijkingen door translatie of door rotatie 
van de elementen. De zeven beelden zijn steeds gekarakteriseerd door 
een combinatie van twee letters: M AB, BA, BB, AC, CA, CC. Hierbij 
betekent A: kleine maatafwijking, B: rniddelmatige maatafwijking en C: 
grate maatafwijking. De eerste letter in de combinatie van twee beeft 
betrekking op de translatie van elementen, waardoor verscbillen in 
gemiddelde voeggrootte ontstaan. De tweede letter beeft betrekking op 
de rotatie van bet element, waardoor voegen verlopen. De afwijkende 
grootte van de elementen is constant. 
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C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 

Tabel 3.3a Soort en standaarddeviatie van maatafwijkingen in 
voegen door 7 combinaties van 3 translaties (A*, B*, C*) en 3 
rotaties van elementen (*A, *B, *C) in experiment ''simulatie" 



DDDDDD 
DDDDDn 
DDDDDD 
DDCJDDD 

A.fb. 3.3b Verkleining stimulus AA (lijntekening) tot ~12% 

A.fb. 3.3c Verkleining stimulus CC (vlaktekening) tot ~12% 
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Tabel 3.3a geeft de standaarddeviatie van de geintroduceerde stochasti
sche maatafwijkingen van de voegbreedte. Tussen de beelden onderling 
varieren maatafwijkingen zodanig dat op een kijk-afstand van 3 meter 
zowel slecht zichtbare (afbeelding 3.3b met stimulus AA) als zeer dui
delijk zichtbare maatafwijkingen (afbeelding 3.3c met stimulus CC) 
voorkomen. De afbeeldingen 3.3b en 3.3c zijn ongeveer een achtste van 
de ware grootte. De visuele hoek van deze beelden bekeken op onge
veer 35 em komt overeen met de visuele hoek van de door de proefper
sonen op 3 m afstand waargenomen beelden. 

De tekeningen zijn op ware grootte weergegeven via een electro-statische 
plotter met een resolutle van 400 dotsjinch. De vervorming van het papier 
door het plot-procede (factor 1.004 In de breedte, factor 1.002 in de hoogte) 
is gecorrigeerd, evenals de invloed van de lijndikte op de voegbreedte. De 
tekeningen zijn op 8 mm spaanplaat geplakt in serie V (vlaktekeningen met 
een donkere voeg tussen de witte vierkantjes), en in serie L (lijntekenlngen 
waarbij een zwarte lijn de witte voegen en witte elementen scheidt. 

Verder zijn 7 panelen (1010 bij 690 bij 18 mm) spaanplaat krimpvrij 
beplakt met een hierboven beschreven serie simulaties. Over de getekende 
elementen op tekening zijn op Ieder paneel zorgvuldig 24 matte witte tegels 
(MOSA) geplakt, waarvan de afmeting van de zijkant beschouwd is als een 
aselecte trekking uit de normale verdeling N(J.L=151.25 mm; aG=0.12 mm). 
De voegen en randen zijn met een zwarte voegpasta (KERACOLOR) gevuld. 
De maatafwijklngen In de voegen van deze serie T kwamen zodoende bij 
benadering overeen met de simulaties ervan (series V en L) uit de plotter. 

Van de betegelde panelen (T), slmulaties met vlaktekeningen M en 
lijn-tekeningen (L) zijn dia's gemaakt met: 
• camera: NIKON F3 met 50 mm macro-objectlef; 
• film: AGFA 50 RS; 
• afstand tussen lens en paneel circa 170 em; 
• verlichting van twee kanten onder een hoek van 45• met het paneel. 
Dit gat de series dia's DT (dia's van betegelde panelen), DV (dia's van vlakte
keningen) en DL (dia's van lijntekeningen). 

3.3.2 Opstelling 
Tijdens het experiment zijn de panelen van 690 bij 1010 mm vanaf de 
achterzijde geklemd in een verticaal kader met aan de voorzijde een 
scharnierende plaat van matte witte kunststof ( dikte 3 mm). Deze plaat 
had twee functies: 
• Door het op- en neerklappen van deze plaat kon de aanbiedings

duur van de panelen constant worden gehouden. Deze tijdsduur (8 
seconden) was voor alle stimuli (panelen en dia's) gelijk. De tijd 
tussen de stimuli bedroeg 5 tot 10 seconden; 

• Op deze plaat werden de dia's van de panelen geprojecteerd. 
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Afb. 3.3d Opstelling bij experiment ''simulatie':· proefpersonen beoor
deelden de duidelijkheid van maatafwijldngen in regelmatige patro
nen op 3 meter afstand. De stimuli werden verlicht vanuit Bl en B2, 
of geprojecteerd vanuit diaprojector D 

Op 3 m afstand van de plaat zaten twee proefpersonen zodanig aan tafel 
dat zij de hele plaat konden overzien (afbeelding 3.3d). De visuele hoek 
van een voeg van 10 mm op 3 m afstand bedraagt circa 11 boogminuten. 
De diaprojector (F=60 mm) stond recht voor bet midden van de plaat 
op ongeveer 190 em afstand. De projectie van een dia van een paneel 
viel samen met bet werkelijke paneel. 

De verlichting van de panelen en van de dia's is zoveel mogelijk hetzelfde 
gehouden (kleur, verlichtingsterkte, reflectie) in een ruimte zonder dagllcht. De 
panelen werden door twee projectoren symmetrisch onder een hoek van 45• 
verlicht, op een afstand van 3 m tot die panelen. 
De luminantie van de witte elementen bedroeg: 
• op panelen met tekenlngen: van 85 cdm·2 in de hoeken tot 95 cdm·2 

in het midden; 
• op betegelde panelen: van 85 cdm·2 in de hoeken tot 93 cdm·2 in het 

midden; 
• op dia's: van 70 cdm·2 in de hoeken tot 120 cdm·2 in het midden. 
De diffuse reflectie van de donkere voeg bedroeg ongeveer 14% van de diffu
se reflectie van de Iichte elementen. 
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3.3.3 Procedure 
De experimenten zijn in vier sessies met twee proefpersonen tegelijk 
gedaan. De stimuli, (zeven combinaties maatafwijkingen uit tabel 3.3a in 
zes beeld-soorten) zijn per sessie in willekeurige volgorde aangeboden. 

De 8 betaalde proefpersonen waren een toevallige selectie uit een 
hestand van proefpersonen bij bet Instituut voor Perceptie Onderzoek 
(IPO) te Eindhoven. Voor allen was bet de eerste maal dat ze aan een 
experiment met maatafwijkingen deelnamen. Uit oordelen over enkele 
stimuli tijdens de instructie van dit experiment bleek dat alle proefperso
nen goed in staat waren maatafwijkingen te onderscheiden en verschillen 
in duidelijkheid aan te geven. De visus van de proefpersonen bedroeg 
rninimaal 1. De proefpersonen beschikten daarrnee over een normale of 
beter dan normale gezichtsscherpte. 

De duidelijkheid van maatafwijkingen is direct geschaald op een 
7-punts numerieke categorie-schaal. Hierbij betekent bet cijfer 1: zeer 
slecht zichtbaar en het cijfer 7: zeer goed zichtbaar. In een piloot
experiment zijn ook een adjectieven-schaal en een numerieke schaal met 
meer categorieen gebruikt. Bij schaling met adjectieven bleken de 
gebruikte termen (niet duidelijk, redelijk duidelijk, duidelijk, zeer duide
lijk) niet eenduidig. Bij numerieke schaling in 10 of 11 categorieen 
werden steeds slechts een beperkt aantal categorieen gebruikt. 

Tijdens de instructie (bijlage C) zijn aan de proefpersonen de 
stimuli met de extreme maatafwijkingen van de verschillende beeldtypen 
getoond zodat ze daar hun schaal op konden baseren. Met de eerste 4 
beelden die na de mondelinge instructie zijn geschaald werden proef
personen aan de schaling gewend. Deze uitkomsten zijn niet in de 
analyse meegenomen. 

3.4 Resultaat van experiment "simulatie" 

3.4.1 Herschaling van de uitkomsten op een lineaire psychologische 
schaal 

Tijdens dit experiment beoordelen de proefpersonen de beelden aan de 
hand van een 7-punts numerieke categorie-schaal. Daarbij worden 
sensa ties (de duidelijkheid van maatafwijkingen) afgebeeld op een 
psychologisch continuum, een interne schaal. Tijdens de instructie 
voorafgaande aan bet experiment baseren de proefpersonen deze schaal 
op de rninst en meest duidelijke maatafwijkingen. Daarbij is het mogelijk 
dat proefpersonen de afstand op die interne schaal tussen de middens 
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van de categorieen 1 en 2 anders ervaren dan bijvoorbeeld tussen de 
middens van de categorieen 4 en 5. De categorieen zijn dan niet even 
breed en er bestaat geen lineair verband tussen de ervaren en aangege
ven duidelijkheid. Wordt bij de analyse van bet rekenkundig gemiddelde 
van de door acbt proefpersonen aangegeven scbaalwaarde uitgegaan, 
dan kan dit een vertekend beeld geven. De aangegeven waarden voor de 
duidelijkheid van maatafwijkingen is daarom eerst getransformeerd naar 
een psycbologiscb lineaire scbaal 'If, waarbij gebruik gemaakt wordt van 
de spreiding in de aangegeven duidelijkheid. 

De aangegeven duidelijkheid fluctueert omdat een proefpersoon 
een stimulus bij berbaling niet altijd in dezelfde categorie zal plaatsen. 
Dit verscbil wordt veroorzaakt door fluctuaties in de plaats van een 
stimulus op de interne scbaal (bijvoorbeeld bei:nvloed door voorafgaande 
stimuli) en door fluctuaties van de grenzen tussen de categorieen van de 
interne scbaal. Ervan uitgaande dat de sensaties volgens bet toeval 
varieren heeft Thurstone modellen opgesteld voor de berekening van de 
categorie-grenzen op basis van de frequentieverdeling van de stimuli 
over de categorieen. De oorspronkelijke categorieen worden dan opge
rekt en ingekrompen tot even brede categorieen op een nieuwe scbaal 'P 

die daarmee lineair is. 
De transformatie van de ruwe data van dit experiment (bijlage C) 

ging in overeenstemming met Thurstone's "Law of categorical Judge
ment", zoals beschreven door Torgerson [1958] onder de vooronderstel
lingen bij klasse II, conditie D. Klasse II betekent dat de replicatie 
plaats vond over verschillende proefpersonen. Elke stimulus is eenmaal 
door meerdere proefpersonen beoordeeld. Conditie D veronderstelt: 
• constante standaarddeviaties op de interne schaal van de stimuli 

en van de categorie-grenzen, die onafhankelijk van elkaar zijn; 
• dat de variatie tussen proefpersonen in dezelfde orde van grootte 

ligt als de variatie binnen proefpersonen. 

De oorsprong en de eenheid van de nieuwe psycbologiscbe schaal 'P zijn 
vrij te kiezen, omdat deze schaal lineair is. Na de transformatie is de 
afstand tussen de categorieen uitgedrukt in eenheden van standaard
deviatie van de sensatie-schaal. De standaarddeviatie van bet gemiddel
de van 8 waarnemingen (8 personen) bedraagt 1/18=0.35 bij ideale 
omstandigbeden. 

Afbeelding 3.4a geeft de transformatie weer van de aangegeven 
schaalwaarde (horizontale as) naar de gelijke interval schaal 'If op de 
verticale as. De zwarte hokjes geven de middens van de categorieen aan. 
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Afb. 3.4a Transjormatie van de gemiddeld aangegeven waarde op 
een 7-punts numerieke categorie-schaal (horizontale as) naar een 
psychologische schaalwaarde "P' (verticale as) voor 42 stimuli ( o) 

De open hokjes geven de ligging van de stimuli op beide schalen. Op ·de 
horizontale as zijn de categorieen even breed. Op de verticale as liggen 
de categorie-grenzen echter niet even ver uiteen. 

Het verloop van de lijn die de psychologische schaalwaarden van 
de middens ( +) van de oorspronkelijke categorieen verbindt laat zien, 
dat de buitenste categorieen (1-2, 6-7) breder zijn dan de tussenliggende 
categorieen (3-5). Maatafwijkingen die zeer slecht of zeer goed zichtbaar 
zijn worden eenduidiger, rninder genuanceerd geschaald dan de tussen
liggende maatafwijkingen. Dit klopt met de door proefpersonen herhaal
delijk gemaakte opmerking "maatafwijkingen zijn wel of niet zichtbaar. 
Indien maatafwijkingen zichtbaar zijn, dan zijn ze heel snel zeer duide
lijk zichtbaar". De middens van de oorspronkelijke categorieen 1,2,3 .. ,7 
hebben na deze transformatie de volgende 'If -waarden gekregen: 
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Bij de verdere analyse is steeds sprake van de duidelijkheid van maataf
wijkingen volgens de waarde op de lineaire schaal 'l'. 

3.4.2 Conclusie van experiment "simulatie" 
Afbeelding 3.4b laat de aangegeven duidelijkheid zien van maatafwijkin
gen in de 6 getoonde voegbeelden als functie van de spreiding van de 
maatafwijkingen tussen de hoekpunten van de elementen. 
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Afb. 3.4b De psychologische schaalwaarde fJ! (verticale as) voor de 
duidelijkheid van maatajwijkingen in 6 voegbeelden als functie van 
spreiding sV van maatafwijkingen tussen hoekpunten (horizontale as) 
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Naarmate maatafwijkingen toenemen worden ze over bet algemeen 
duidelijker. Deze duidelijkheid neemt echter niet evenredig toe met de 
spreiding van de maatafwijkingen in voegen tussen boekpunten van 
elementen. Waarscbijnlijk beeft dit te maken met verscbil in duidelijk
beid tussen de twee soorten maatafwijkingen in voegen. Maatafwijkingen 
door rotatie zijn bier relatief duidelijker dan even grote maatafwijkingen 
door translatie. De analyse van experiment "duidelijkheid" (§4.5) gaat 
bier verder op in. 

De onderlinge verschillen in duidelijkheid tussen de 6 voegbeel
den zijn gering gezien de gescbatte standaarddeviatie van ieder punt. 
Aileen de grootste maatafwijkingen in de lijntekeningen lijken wat 
minder duidelijk dan in andere voegbeelden. De variantie-analyse in 
bijlage C gaat verder in op deze verscbillen tussen de voegbeelden. 
Daarin komt een significant verscbil naar voren tussen de duidelijkheid 
van maatafwijkingen in betegelde panelen en in lijntekeningen die zo
veel mogelijk in overeenstemming met die betegelde panelen zijn. Grote 
maatafwijkingen in lijntekeningen zijn minder duidelijk dan in vlakteke
ningen en betegelde panelen. Bij kleine maatafwijkingen zijn deze 
verscbillen overigens vee! geringer. Indien de lijntekeningen buiten 
bescbouwing blijven, zijn voornamelijk de verscbillen tussen de maataf
wijkingen significant van invloed op de aangegeven duidelijkheid. 

De spreiding van de aangegeven duidelijkheid onder invloed van 
de verscbillende niveaus van de combinaties maatafwijkingen o c is 
geschat op 1.17 op de psychologische schaal 'IP. Beduidend minder is 
daarnaast de interactie tussen maatafwijkingen en proefpersonen van 
be lang met een geschatte invloed ocr= 0.48. In nog mind ere mate spelen 
verscbillen tussen proefpersonen een rol (o1=0.33). Van de overige 
factoren is geen significante invloed aangetoond. 

Uit de analyse blijkt geen significant verschil in de duidelijkheid van 
dezelfde maatafwijkingen tussen elementen die direct, in simulaties met 
vlaktekeningen of op dia's ervan worden waargenomen. De bijbeborende 
verschillen in kleur, glans, structuur, belicbting, reflectie, beeldscherpte 
en beeld-vervorming zijn niet van belang gebleken. Dit betekent dat 
maatafwijkingen in regelmatige patronen in werkelijkheid zijn te simule
ren door dezelfde maatafwijkingen tussen elementen begrensd door 4 
rechte lijnen op dia's van vlaktekeningen. Dit maakt experimenteel 
onderzoek naar de duidelijkheid van maatafwijkingen mogelijk. 
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DOD 
Experimenteel onderzoek naar de 
duidelijkheid van maatafwijkingen 

4.1 Inleiding 

In hoofdstuk 3 werd een methode voor de simulatie van maatafwijkingen 
beschreven en getoetst. In regelmatige patronen zijn met deze methode 
de soorten maatafwijking (met uitzondering van discontinuiteit), de 
grootte van maatafwijkingen en de referentie naar behoefte in beeld te 
brengen. Het doel van dit hoofdstuk is bet verzamelen van gegevens 
over de zichtbaarheid en duidelijkheid van maatafwijkingen onder 
invloed van variabele maatafwijkingen, elementen, voegen en afstanden. 
Deze gegevens vormen de basis voor inzicht in de belangrijkste invloe
den op de duidelijkheid van maatafwijkingen. 

In §4.2 en §4.3 staan de opzet en analyse van experiment "zichtbaar
beid", waarmee de drempel voor de zicbtbaarbeid van maatafwijkingen 
in een regelmatig patroon van elementen is berekend. 

In §4.4 staat de opzet van experiment "duidelijkheid" beschreven, 
waarin van 360 patronen de duidelijkheid, de mate van zichtbaarheid van 
maatafwijkingen is gemeten. Met deze gegevens is in §4.5 bepaald in 
hoeverre (interacties tussen) de verschillende variabelen invloed hebben 
op de gescbaalde duidelijkheid van maatafwijkingen. 
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4.2 Opzet van experiment "zichtbaarheid" 

"Wze die Priifung, so die Fertigung" is een Duits gezegde. lets kan niet 
preciezer worden gemaakt dan meetbaar of waameembaar is. Het beeft 
dan ook geen zin aandacbt te besteden aan onzicbtbare maatafwijkingen 
indien de visuele maat bet criterium is. In dit kader is bet acbterbalen 
van de drempelwaarde voor de zicbtbaarbeid van maatafwijkingen van 
belang. De drempelwaarde is de rninimale grootte van de spreiding van 
maatafwijkingen, waarbij maatafwijkingen in een regelmatig patroon in 
de belft van de waamerningen zicbtbaar zijn. Voor de bepaling van de 
drempelwaarde zijn aan 12 verscbillende proefpersonen 96 paar dia's ge
toond. Bij ieder paar zat rninimaal een afbeelding zonder maatafwijkin
gen. De proefpersonen gaven aan op welke van de twee afbeeldingen de 
verscbillen in de voegen, de maatafwijkingen bet duidelijkste waren. 

4.2.1 Stimuli 
De stimuli in dit experiment zijn dia's van tekeningen zoals afbeelding 
4.2b. De tekeningen bestaan uit 2 borizontale rijen van 3 elementen van 
303 nun. De ontwerpmaat van de voeg tussen de elementen is 13 nun. 
De rand van 50 nun random de 6 elementen beeft de donkergrijze kleur 
van de voeg. De maatafwijkingen in de tekeningen zijn volgens een 
toevalsprocedure gegenereerd (zie §3.2.5). De standaarddeviatie van 
deze maatafwijkingen (4.2a) is gekozen op basis van eerdere metingen. 

0 0 
0.1 0.2 

0.2 0.4 
0.3 0.6 

0.4 0.8 
0.5 1 

Tabel 4.2a Afwijkende voegbreedten (a V) in de 6 beelden voor de 
drempelmeting van de zichtbaarheid van maatafwijkingen door 
translatie (a y) en door rotatie (a p) van element en met het bijbeho
rende verschil tussen de breedste en smalste voeg per beeld (max) 

In de laatste kolom van tabel 4.2a staat bet verscbil tussen de grootste 
en kleinste voegbreedte of randsprong per afbeelding aangegeven. Dit 
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verschil hangt af van de opgegeven standaarddeviaties en de ingelezen 
waarden uit het SNV-bestand (§3.2.5, p.42). Voor de maatafwijkingen 
van de verschillende beelden zijn op dezelfde plaats dezelfde toevallige 
waarden ingelezen zodat de spreidingsbreedte hier rechtevenredig is met 
de opgegeven standaarddeviaties. 

Bij de opzet van dit experiment is er vanuit gegaan dat de duide
lijkheid van maatafwijkingen in een regelmatig patroon bepaald wordt 
door de voegen. In de voegen komen de maatafwijkingen van meerdere 
elementen bij elkaar. Daarnaast zijn maatafwijkingen in voegen relatief 
duidelijker, omdat de gemiddelde voeg als referentie doorgaans kleiner 
is dan het gemiddelde element. 

In dit experiment komen in de voegen zowel verschillen binnen a1s 
verschillen tussen voegen voor. Deze maatafwijkingen zijn aileen veroor
zaakt door translatie en rotatie van de vierkante elementen. De elemen
ten hebben geen afwijkende grootte. De translatie en rotatie van ele
menten zijn daarbij zo gekozen, dat de standaarddeviaties van voegafwij
kingen door translatie en door rotatie onderling gelijk zijn. 

De standaarddeviatie van de maatafwijkingen tussen hoekpunten van naast 
eikaar gelegen elementen aV door translatie met aT en rotatie met aR be
draagt volgens de berekening in bljlage B: aV=.f{2a2T+ Y.!a2R). 

De standaarddeviatie van maatafwijkingen in de voegbreedte tussen 
hoekpunten is door translatie en door rotatie even groat indien geldt: 
2a2T= Y.!a2R. Maatafwijkingen door rotatie aR dienen dan In principe tweemaal 
zo groat te zijn als de maatafwijkingen door translatie aT. 

De vlaktekeningen zijn met het tekenprogramma AutoC'AD en com
mando OOG {§3.2, p.36) gegenereerd via een eiectro-statische plotter met 
een resolutie van 400 dots/inch op schaal 1 :2. De volgende invloeden zijn 
hierbij gecorrigeerd: 
• invloed van de lijndikte op de voegbreedte; 
• vervorming in de breedte en hoogte door papier en precede; 
• van modelwaarde (bijlage B) afwijkende spreiding per type maatafwij-

kingen tussen hoekpunten door steekproefgrootte. 
Van Ieclere tekening zijn vanult dezelfde positie en omstandigheden dias 
gemaakt met: 
• camera: NIKON FT2 met 50 mm macro-objectief; 
• film: AGFA 50 RS; 
• tweezijdige veriichting onder een hoek van 45° met de afbeelding. 
De afstand tussen lens en afbeelding bedroeg circa 85 em, zodat de vlakteke
ning de hele dia vulde. Afbeeldingen 4.2b en 4.2c tonen verkleinlngen van 
12% van de beelden N22 en N25 naast beeld N21 zonder maatafwljkingen. Op 
ongeveer 35 em afstand komt de visuele grootte overeen met de visuele 
grootte van de gebruikte beelden zoals die op 3 m afstand zijn beoordeeld. 
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Ajb. 4.2b Proefpersonen dienen aan te geven in welke van deze twee 
ajbeeldingen (beeld N121 met aV=O mm en beeld N!Q met aV=0.2 
mm) de maatajwijkingen het duidelijkste zijn. Bekeken op 35 em 
komt de visuele grootte overeen met de visuele grootte van de bee/den 
op ware grootte op 3 m ajstand 



Afb. 4.2c Ook hierbij dienen proefpersonen aan te geven in welke 
van deze twee ajbeeldingen (beeld NRJ met a V = 0 mm en beeld Nf15 
met aV=O.B mm) de maatafwijkingen het duidelijkste zijn. Bekeken 
op 35 em komt ook deze visuele grootte overeen met de visuele 
grootte van de bee/den op ware grootte op 3 m afstand 
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4.2.2 Opstelling 
De dia's van de gegenereerde vlak-tekeningen zijn geprojecteerd met 
twee dia-projectoren die recht voor het scherm stonden. Afbeelding 4.2d 
toont de gebruikte opstelling. Een voeg van 13 mm op 3 m afstand 
correspondeert met een visuele hoek van 14 boogrninuten. 
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De afstand tussen dia en scherm bedroeg bijna 2 meter. De grootte van de 
afbeelding van. de dia op het scherm bedroeg 73 bij 113 em, zodat de pro
jectle van de vlak-tekeningen overeen kwam met de ware grootte ervan. De 
proefpersoon zat ''tussen" de twee projectoren op 3 meter van het scherm, 
zodanig aan tafel dat beide afbeeldingen volledig en ongestoord konden 
worden overzien. 

Scherm 

22 

'I 
P roe fpersoon 

E 
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Afb- 42d Opstelling van dia-projectoren (D-links en D-rechts), 
scherm en proefpersonen bij deze drempelmeting 

De luminantie van de witte elementen op het scherm bedroeg: 
• projector D1 : 70 cdm-2 in de hoe ken tot 110 cdm-2 in het midden; 
• projector D2: 65 cdm-2 in de hoeken tot 85 cdm-2 in het midden. 
De diffuse reflectie van de donkere voegen bedroeg ongeveer 16% van de 
diffuse reflectie van de Iichte elementen. 



4.2.3 Procedure 
De drempelmeting is gedaan in een forced-choice experiment. Bij dit 
soort experiment moet de proefpersoon eigenscbappen of attributen 
aanwijzen, of bij er zeker van is of niet. In dit experiment "zicbtbaarbeid" 
werden paren beelden aangeboden zoals bijvoorbeeld afbeelding 4.2b. In 
een van de twee beelden komen kleine maatafwijkingen voor. De proef
persoon diende per paar aan te geven in welke van deze twee beelden 
de verscbillen tussen de voegen, de maatafwijkingen bet duidelijkste 
waren. 

De stimuli in dit experiment bestonden dus uit twee beelden die 
naast elkaar werden getoond met tenminste een beeld zonder maataf
wijkingen. De 6 verscbillende paren werden gevormd door aan elk van 
de 6 beelden uit tabel 4.2a een beeld N2 1 (zonder maatafwijkingen) te 
koppelen. Een paar bestond zodoende uit twee gelijke beelden zonder 
maatafwijkingen en diende ter controle van de zuiverbeid van dit experi
ment. Daarbij zou in ongeveer de belft van de waarnemingen een 
tevoren bepaald beeld op een tevoren bepaalde plaats moeten worden 
aangegeven. 

De 6 verscbillende beelden zijn door iedere proefpersoon 16 maal 
beoordeeld in 8 opeenvolgende blokken van 12 stimuli. De volgorde 
waarin de beelden zijn aangeboden is zo gekozen, dat mogelijke effecten 
van tijd, ervaring en vermoeidbeid minimaal zijn. In elk blok kwamen de 
6 beelden tweemaal voor, zodat aile beelden met een zekere regelmaat 
terug kwamen. In de eerste 4 blokken zijn deze beelden in willekeurige 
volgorde en met bet beeld met maatafwijkingen in willekeurige positie 
(links/recbts en weljniet omgedraaid) aangeboden. De volgorde van de 
laatste 4 blokken was omgekeerd aan de volgorde van de eerste 4 
blokken. De omstandigbeden tijdens de verscbillende experimenten zijn 
zoveel mogelijk gelijk gebouden. 

De 12 proefpersonen, waaronder 2 vrouwelijke, varieerden in 
leeftijd van 19 tot 25 jaar. Ze waren een toevallige selectie uit een 
hestand bij bet IPO. Ze namen voor de eerste maal deel aan een experi
ment met maatafwijkingen. Uit de beoordeling van 4 stimuli direct na de 
instructie (bijlage D) van dit experiment bleek dat alle proefpersonen 
goed in staat waren maatafwijkingen te onderscbeiden. Deze antwoorden 
zijn niet in de analyse verwerkt. 

De visus van de proefpersonen bedroeg minimaal 1. De proefper
sonen bescbikten daarmee over een normale of beter dan normale 
gezicbtsscberpte. 

65 



4.3 Resultaat van experiment "zichtbaarheid" 

4.3.1 De drempel voor de zichtbaarheid van maatafwijkingen 
De drempel voor de zichtbaarheid van maatafwijkingen in een regelma
tig patroon is per definitie de waarde van maatafwijkingen die in de 
helft van de gevallen worden waargenomen. De stochastische maatafwij
kingen zijn bier gekenmerkt door bet syrnbool aV, de standaarddeviatie 
van de randsprong of afwijkende voegbreedte tussen hoekpunten van 
elementen (zie tabel 4.2a). In bijlage D staat de respons van de 12 
proefpersonen met elk 16 waarnerningen per beeld. Afbeelding 4.3a laat 
per proefpersoon de percentages (verticale as) zien waarmee beelden 
met maatafwijkingen (horizontale as) op de juiste plaats zijn aangegeven 
naast beelden zonder maatafwijkingen. De 6 verschillende lijntypen 
komen in deze afbeelding tweemaal voor. 
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Naarmate een gemiddeld percentage juiste antwoorden toeneemt, veran
dert de standaarddeviatie van deze fractie bij een constant aantal 
waarnemingen evenredig met .f pq (p is de fractie juiste antwoorden en 
q = 1-p ). De spreiding van de percentages juiste antwoorden (verticale as) 
bij de parameterwaarden aV voor de maatafwijkingen (horizontale as) 
in afbeelding 4.3a stemt hiermee overeen. In de verdere analyse worden 
de 12 proefpersonen identiek verondersteld en wordt uitgegaan van bet 
percentage juiste antwoorden op een totaal van 192 antwoorden voor 
alle 6 parameterwaarden a V. 

In bijlage D is per beeld met maatafwijkingen aV de waargenomen 
fractie maatafwijkingen Pw bepaald vanuit de fractie juist aangegeven 
maatafwijkingen p1. Afbeelding 4.3b geeft bet zo geschatte percentage 
(verticale as) van de waargenomen maatafwijkingen (horizontale as). Dit 
percentage varieert van 0% voor beeld N21 (aV=O mm) tot 97.92% voor 
beeld N26 (aV = 1 mm), bij een totaal van 192 waarnemingen per beeld. 
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Zichtbaarheid van maatafwijkingen in een regelmatig patroon varieert 
bij meerdere waarnerningen van zowel verschillende personen als van 
dezelfde persoon. Tussen wel en niet zichtbare maatafwijkingen bestaat 
geen duidelijk omslagpunt, maar is een geleidelijke overgang. Deze 
geleidelijke overgang heeft bij drempelmetingen, waarbij dezelfde serie 
stimuli vele malen zijn beoordeeld, over het algemeen de vorm van een 
S-curve [Woodworth & Schlosberg, 1965, p.203]. Ervan uitgaande dat 
sensaties volgens het toeval varieren [Thurstone, 1927; Torgerson, 1958], 
kan deze S-curve geinterpreteerd worden als een cumulatieve normale 
verdeling. Het midden van de normale verdeling die hierbij het beste 
past is dan een benadering van de afgesproken drempelwaarde. De best 
passende normale verdeling is berekend met de lineaire regressieverge
lijking door de punten met maatafwijkingen aV op de horizontale as, en 
de geschatte standaard variabele z van de waargenomen fractie maataf
wijkingen op de verticale as. Bij deze regressie-analyse zijn de fracties 
waargenomen maatafwijkingen gewogen volgens Muller-Urban [Bock & 
Jones, 1968]. Daarmee zijn twee effecten gecorrigeerd: 
• De spreiding van de waargenomen fractie P w hangt af van het 

aantal malen dat is geraden in welk van de twee beelden maataf
wijkingen zitten. De spreiding s van een gegeven kans p bedraagt 
s =..f(pq/n), met q = 1-p. Bij stimulus N2 1 zijn in beide afbeeldingen 
geen maatafwijkingen zichtbaar en is steeds geraden (n= 192) met 
een kans van 50% op het juiste antwoord. Zijn bij een beeld altijd 
maatafwijkingen waargenomen, dan is geen enkele maal geraden 
en is er geen spreiding aanwezig. Deze verschillen in spreiding 
worden doorgaans gecorrigeerd met de Urban-factor 1/pq. De 
Urban-factor is daarbij gebaseerd op de oorspronkelijke fractie 
juiste antwoorden p3. De fractie zichtbare maatafwijkingen Pw is 
met formule (D.l) geschat vanuit de fractie juiste antwoorden p3 

via de transformatie Pw=2pr1, oftewel p3 =V2(Pw+ 1). Na substitu
tie van p3 door Pw in de Urban-factor 1/p3(1-p3) bedraagt de 
Urban-factor 1/(1-Pw2). 

• Voor de lineaire regressie worden de gevonden fracties Pw omge
rekend naar de bijbehorende z-waarde. Bij deze ornzetting geven 
kleine veranderingen van fracties rond 0.5 kleine veranderingen 
van de z-waarde die ongeveer 0 is. Bij grote of kleine fracties 
verandert de z-waarde door de vorm van de S-curve veel sterker 
door een kleine verandering van de fractie. Dit ongewenste ver
schil is gecorrigeerd met de Muller-factor, de gekwadrateerde y
ordinaat onder de normale verdeling die bij een fractie Pw hoort. 
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De Muller-Urban wegingsfactor W voor de z-waarde van de fractie 
zichtbare maatafwijkingen Pw is het produkt W =y2/(1-Pw2) van de 
gevonden Muller- en de Urban-factoren en is geheel in overeenstem
ming met de door Harrison en Harrison [1951] aangegeven weging voor 
dit type data. In afbeelding 4.3c is de met deze wegingsfactoren bereken
de lineaire regressievergelijking z=4.00aV-2.11 getekend. 
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Afb. 4.3c Bepaling van de drempel (z=O) voor de zichtbaarheid van 
maatafwijldngen a V in de voegbreedte tussen hoekpunten van 
elementen (horizontale as). Op de verticale as is de z-waarde van de 
fractie waargenomen maatafwijldngen Pw aangegeven. De gewogen 
lineaire regressievergelijldng bedraagt z = 4. OOa V-2.11 

De lineaire regressievergelijking in afbeelding 4.3c gaat bij z = 0 door de 
gedefinieerde drempel bij maatafwijkingen a V = 0.53 mrn. Uit de belling 
volgt de spreiding s( a V) = 0.25 van de verde ling achter deze psychome
trische functie door de interne ruis bij de proefpersonen. De drempel 
voor de zichtbaarheid van maatafwijkingen in voegen van 13 mm tussen 
6 elementen van 303 bij 303 mm ( drie elementen naast elkaar, twee 
elementen hoven elkaar) ligt bij een parameterwaarde voor de maataf
wijkingen in de voegbreedte tussen hoekpunten aV = 0.53 mm. Deze 
maatafwijkingen zijn veroorzaakt door een combinatie van maatafwijkin-
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gen door translatie met aT=0.26 mm en door rotatie met aR=0.53 rnm 
van elementen. De schatting van de waargenomen fractie maatafwijkin
gen in het gekozen patroon is in afbeelding 4.3d cumulatief weergegeven 
met daarbij de gemeten fracties waargenomen maatafwijkingen. 
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A.fb. 4.3d Cumulatieve normale verdeling N(0.53 mm; a =0.25 mm) 
als schatting van de waargenomen fractie maatafwijkingen P w in het 
gegeven patroon. Daarbij zijn de gemeten fracties zichtbare maataf
wijkingen ( *) aangegeven 

4.3.2 Toetsing van de meetgegevens aan de geschatte drempel 
De veronderstelde normaliteit van de drempelwaarde kan worden getest 
door de verschillen tussen de met de meetgegevens geschatte waargeno
men fractie maatafwijkingen Pw en de met de drempelwaarde geschatte 
fractie Pw te analyseren. Daarbij is de spreiding s(Pw) van belang. In 
bijlage D is de fractie zichtbare maatafwijkingen Pw met behulp van de 
fractie juiste antwoorden p1 bepaald door: 

Pw=2p1-l (4.1) 
De variantie van Pw bedraagt 

aZ(Pw)=4a2(p1)=4pil-p1)/n (4.2) 
Onder aanname van homogeniteit van proefpersonen geeft substitutie 
van (4.1) in (4.2) bij n=192: s2(Pw)=(l-Pw2)/192 (4.3) 
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Voor de 6 verschillende beelden staan in tabel 4.3e de verschillen oP 
tussen de met de berekende drempel geschatte fractie zichtbare maataf
wijkingen Pw en de gemeten fractie zichtbare maatafwijkingen Pw. Deze 
verschillen oP zijn na deling door de bijbehorende spreiding s(Pw) 
omgezet naar de z-waarden van een standaard normale verdeling. 
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Tahel 4.3e Berekening van de kwadratensom :&-2 van de gestan
daardiseerde verschillen tussen de met de meting bepaalde zichtbaar
heid Pw en de met de drempel geschatte zichtbaarheid Pw van maat
ajwijkingen in 6 bee/den 

De . kwadratensom :Ez2 is bij benadering z2-verdeeld met 3 vrijheidsgra
den. De overschrijdingskans van de gevonden waarde 3.40, de kans op 
een grotere kwadratensom :Ez2, is ongeveer 33%. De in deze drempel
meting aangegeven zichtbaarbeid van maatafwijkingen verscbilt daarmee 
niet significant van de zichtbaarheid volgens de berekende normale 
verdeling. Op grand hiervan wordt aangenomen dat de zichtbaarheid van 
maatafwijkingen zich gedraagt als een psychometrische functie van de 
standaarddeviatie aV van maatafwijkingen. ·· 

De maatafwijkingen in afbeelding 4.3f liggen op de drempel van 
zichtbaarheid. Dit beeld is naar schatting in de helft van het aantal 
waarnemingen te onderscheiden van een vergelijkbaar beeld zonder 
maatafwijkingen. Het verschil tussen de breedste en smalste voeg tussen 
de elementen in dit beeld bedraagt 1.13-( -0.84) = 1.97 mm. 

De gevonden drempelwaarde wordt in hoofdstuk 5 in verband gebracht 
met invloeden op de duidelijkheid van maatafwijkingen. Paragraaf §4.4 
beschrijft eerst de meting van deze invloeden. 
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Ajb. 4.3/ Beeld met maatafwijkingen op de geschatte drempel van 
zichtbaarheid (bekeken op 60 em afstand) 



4.4 Opzet van experiment "duidelijkheid" 

4.4.1 Stimuli 
Bij de drempelmeting ging het om de vraag of maatafwijkingen wel of 
niet zichtbaar zijn. Bij experiment "duidelijkheid" staat het verloop van 
de zichtbaarheid als functie van variabelen zoals maatafwijkingen, voeg
grootte, verband tussen elementen en afstand centraal. 

De aan een object gebonden invloeden op de zichtbaarheid van 
maatafwijkingen in gevels (§2.2, p.16) zijn de variabelen die een beeld 
van een regelmatig patroon van elementen bepalen. Deze variabelen 
zijn: 

• Maatafwijkingen: 
c standaarddeviatie van de maatafwijkingen; 
c soort maatafwijking. 

• Referentie (de geometrie waarvan wordt uitgegaan): 
c referentie-maten van elementen; 
c referentie-maten tussen elementen; 
c aantal elementen; 
c verband tussen elementen. 

• Positie: 
c afstand tussen waarnemer en object; 
c hoek van de kijkrichting met het object. 

• Reflecties: 
c luminantie (helderheid); 
c spectrum (kleur); 
c spiegeling (glans); 
c structuur. 

De duidelijkheid van maatafwijkingen hangt af van wisselende omstan
digheden zoals de verlicbting, en van subject-gebonden eigenschappen 
zoals het gezichtsvermogen. 

Bij bet experimenteel verzamelen van gegevens over de duidelijk
heid van maatafwijkingen zijn een aantal van deze invloeden constant 
gehouden. Bij de beoordeling van de duidelijkheid staat de kijkrichting 
steeds loodrecht op het vlak met de elementen (zie §3.2.6, p.44). In 
verband met de beperkingen bij bet genereren van de simulaties zijn de 
reflectie van de elementen en voegen steeds hetzelfde. Ook de omstan
digheden (bijvoorbeeld de verlichting en de aanbiedingsduur) zijn tijdens 
de experimenten hetzelfde gehouden. Evenals bij de drempelmeting 
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(afb. 4.3a) is bij dit experiment een betere representatie van de gemid
delde waamemer verkregen door te rniddelen over meerdere proefperso
nen. Voor de overige hierboven genoemde factoren zijn gegevens verza
meld met bet experiment "duidelijkheid". 

Uitgaande van regelmatige patronen van witte vierkanten op een 
donkere achtergrond (zie ook §4.4.2) zijn de stimuli voor dit experiment 
ontstaan door variaties in maatafwijkingen, referentie en afstand. De 
parameterwaarden van de variabelen maatafwijking, referentie en 
afstand zijn in de figuren 4.4a-4.4e op 12% van de oorspronkelijke 
grootte weergegeven. Gezien op 35 em afstand komt de visuele hoek van 
deze afbeeldingen overeen met de visuele hoek waaronder de proefper
sonen de beelden beoordeelden. De gekozen waarden van de variabelen 
in dit experiment zijn: 
• de grootte van elementen, de voeglengte: 

c G101 grootte 101 mm, acht kleine elementen op rij; 
c G303 grootte 303 mm, drle grate elementen op rlj. 

• de uitgebreidheid van bet patroon van de elementen: 
c P 1 een enkele rij van 3 grate of 8 klelne elementen; 
c P > 1 meerdere rijen elementen met doorlopende voegen. In 

dit geval: 3 bij 2 en 8 bij 6 elementen. 

De afbeeldingen 4.4a en 4.4b laten de vier verbanden zien die met deze 
twee variabelen met twee parameterwaarden mogelijk zijn. Bij deze vier 
verbanden zijn de volgende vier variabelen op drie waarden gemeten: 
• de voegbreedte tussen elementen (afb. 4.4c): 

c V 6 smalle voeg (6 mm); 
c V13 middelmatige voeg (13 mm); 
c V20 brede voeg (20 mm). 

• de translatie van elementen die zowel in de breedte als in de 
hoogte maatafwijkingen tussen voegen veroorzaakt (afb. 4.4d): 

c T0 niet aanwezig (ar=O mm); 
c T0.25 klein (ar=0.25 mm); 
c T0.50 groat (ar=0.50 mm). 

• de rotatie van elementen (zie afbeelding 3.2d) die maatafwijkin-
gen binnen voegen veroorzaakt (afb. 4.4d): 

c R0 nlet aanwezig (aR=O mm); 
c R0.50 klein (aR=0.50 mm); 
c R1.00 groat (aR=1.00 mm). 

• afstand A van waarnemer tot beeld (afb. 4.4e): 
c A3 3 m afstand; 
c A4.5 4.5 m afstand; 
c As 6 m afstand. 

74 



Met deze gekozen waarden voor de variabelen wordt het hele scala van 
niet zichtbare tot zeer duidelijk zichtbare maatafwijkingen in voegen 
bestreken. De afmetingen van de vierkante elementen wijken niet af, 
omdat deze maatafwijkingen zowel tot verschillen binnen als tot verschil
len tussen voegen zouden leiden. Door deze twee soorten maatafwij
kingen (door translatie of door rota tie van elementen) gescheiden te 
houden kan verschil in duidelijkheid ertussen worden onderzocht. De 
drie parameterwaarden van translatie en rotatie zijn daarbij zo gekozen, 
dat de standaarddeviatie van de maatafwijkingen tussen hoekpunten 
door translatie en door rotatie onderling gelijk zijn voor de laagste, 
rniddelste en hoogste waarde. Volgens bijlage B is de standaarddeviatie 
aV van randsprongen of van de maatafwijkingen in de voegbreedte 
tussen hoekpunten van naast elkaar gelegen elementen door translatie 
(aT) en rotatie (aJ van elemeriten: aV =1(2a2T+ Vza2J, indien de afwij
kende grootte van elementen buiten beschouwing blijft. 

De keuze van drie equidistante parameterwaarden voor de 
factoren translatie, rotatie, voegbreedte en afstand maakt het mogelijk 
op het wel of niet rechtlijnig verloop van de geschaalde duidelijkheid in 
te gaan. In dit orthogonale experiment zijn alle 324 mogelijke parame
terwaarden in beelden vastgelegd en beoordeeld. 

De stimuli kwamen als volgt tot stand. Eerst zijn 108 vtaktekeningen gegene
reerd met het commando OOG (§3.2, p.36) blnnen AutoCAD met aile combi
naties van de variabelen grootte, uitgebreidheid van patroon, translatle, rotatie 
en voegbreedte. De tekeningen zijn weergegeven via een electro-statische 
plotter met een resolutie van 400 dots finch op schaal 1 :2. De volgende 
invtoeden zijn hierbij gecorrigeerd: 
• invtoed van de lijndikte op de voegbreedte; 
• vervorming in de breedte en hoogte door papier en procede; 
• van de modelwaarde (bijlage B) afwijkende spreiding per type maataf-

wijkingen door steekproefgrootte. 
Variatie in afstand ontstond door van de 1 08 tekeningen op drie afstanden 
(85, 127 en 170 em) een dia te maken met: 
• camera: NIKON FT2 met 50 mm macro-objectief; 
• film: N3FA 50 AS; 
• tweezijdige ver1ichting onder een hoek van 45° met de afbeelding. 

4.4.2 Opstelling 
Omdat betegelde panelen tussen de stimuli voorkwamen, is bij het tonen 
van de stimuli gebruik gemaakt van het kader uit experiment "simulatie" 
(§3.3.2, p.52), waarin panelen geplaatst werden en waartegen een 
kunststof plaat werd geklapt voor de projectie van dia's. 
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A.fb. 4.4a De kleine elementen met grootte 101 mm in een enkele rij 
(beeld G 10j' 1) en meerdere rijen (beeld G zol' > 1). De overige 
variabelen hebben dezelfde waarden. Een kenmerkend verschil tussen 
deze twee bee/den is het wei of niet voorkomen van voeg-kruisingen 



Afb. 4.4b De grote elementen met grootte 303 mm in een enkele rij 
(beeld G 30f' 1) en meerdere rijen (beeld G 30f' > 1). De overige varia
belen hebben dezelfde waarde 
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Afb. 4.4c De voegbreedte V is gemeten op drie breedten.· 6 mm 
(boven), 13 mm (midden) en 20 mm (onder). De overige variabelen 
hebben in deze drie beelden dezelfde waarde 



Ajb. 4.4d Bij deze twee bee/den verschilt alleen de soort maataf
wijkingen. De standaarddeviatie van de maatafwijkingen tussen 
hoekpunten van elementen is gelijk. In het bovenste beeld zijn deze 
maatafwijkingen alleen het gevolg van translatie (T o.soRoJ van 
element en, onder aileen van rotatie (ToR 1.ooJ van elementen 
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Afb. 4.4e De duidelijkheid van maatafwijkingen in de kleine elemen
ten (boven) en in de grate elementen (onder) is beoordeeld volgens 
de visuele grootte op 3 afstanden: 3, 4.5 en 6 meter 



De dia-projector (F = 60 mm) waarmee de dia's van de vlaktekeningen werden 
geprojecteerd stand recht voor het midden van de plaat op een afstand van 
circa 195 em. De beelden werden zodoende op ware grootte geprojecteerd. 

Twee proefpersonen zaten op drle meter afstand van de plaat zodanig 
aan tafel dat zij de hele afbeelding konden overzien. Een voeg van 10 mm op 
3 m afstand correspondeert met een visuele hoek van 11 boogmlnuten. 

Ook in dit experiment zijn de veriichting van panelen en dias zoveel 
mogelijk hetzelfde gehouden (kleur, verlichtingsterkte, reflectie) in een ruimte 
zonder toetreding van daglicht. De betegeide panelen werden door twee dia
projectoren veriicht die symmetrisch onder een hoek van 45• met de te 
veriichten panelen stonden opgesteld, op een afstand van 3 m tot die pane
len. De opstelling In dit experiment was gelijk aan de opstelling in experiment 
"simulatie" (afbeelding 3.3d, p.53). 
De luminantie van de witte elementen bedroeg in dit experiment: 
• op betegelde panelen: 70 cdm"2

; 

• op dia's van de gegenereerde tekeningen volgens de betegelde 
panel en: van 50 cdm"2 in de hoe ken tot 100 cdm"2 In het midden. 

• op dia's van de 324 gegenereerde tekeningen volgens de beschrijving 
in deze paragraaf: van 90 cdm"2 in de hoeken tot 150 cdm"2 in het 
midden; 

De diffuse reflectie van de donkere voegen bedroeg ongeveer 14% van de 
diffuse reflectie van de Iichte elementen 

4.4.3 Procedure 
In bijlage E staan de kenmerken van de 324 beelden. Voor een proef
persoon is bet beoordelen van de vele maatafwijkingen in deze 324 
beelden een zware opgave. Effecten zoals vermoeidheid en ervaring 
gaan bierbij mogelijk een ongewenste rol spelen. Daarom zijn de heel
den verdeeld over drie blokken, waarbij alle parameterwaarden even · 
vaak voorkomen. Aan elk van deze blokken zijn dezelfde stimuli toege
voegd, namelijk: 
• 3 tegelpanelen uit bet eerste experiment (§3.3, p.49); 
• 3 dia's van gegenereerde vlaktekeningen met dezelfde maatafwij-

kingen als de tegelpanelen; 
• uit elk van de drie blokken een willekeurig gekozen paar dia's. 
Met deze stimuli is nogmaals gecontroleerd of de duidelijkbeid van 
maatafwijkingen in simulaties en in werkelijkbeid significant verschillen. 
Ofschoon geen significante verschillen in experiment "simulatie" zijn 
gevonden, blijft de kans bestaan dat ze er wei zijn. Deze kans wordt 
kleiner naarmate vaker wordt aangetoond dat er geen significante 
verschillen zijn. Daarnaast is met de herhaalde beoordeling van de 
dubbele dia's een indruk verkregen van de spreiding van de gescbaalde 
duidelijkheid. 
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Zo ontstonden 3 series stimuli, die elk door een verscbillende groep van 
6 proefpersonen, in 3 sessies met 2 personen, zijn gescbaald. Bij de 
gelijktijdige verwerking van aile uitkomsten wordt verondersteld dat de 
variatie rond de gerniddeld aangegeven duidelijkheid tussen en binnen 
proefpersonen in dezelfde orde van grootte ligt. Deze aanname is te 
recbtvaardigen met de in §4.3.1 vermelde ervaring met de spreiding van 
de individuele proefpersonen bij de drempelmeting. 

De stimuli zijn per sessie in· willekeurige volgorde aangeboden. 
Voor de 3 blokken zijn steeds 3 mannelijke en 3 vrouwelijke proef
personen gekozen, opdat de mogelijke invloed van bet geslacbt kon wor
den gemeten. Verder zijn de 18 betaalde proefpersonen willekeurig 
geselecteerd uit een hestand van proefpersonen bij bet IPO. Ze namen 
voor bet eerst deel aan een experiment met maatafwijkingen. Uit 
oordelen tijdens de instructie van dit experiment bleek dat alle proefper
sonen goed in staat waren maatafwijkingen te onderscbeiden. De visus 
van de proefpersonen bedroeg rninimaal 1. De proefpersonen bescbikten 
daarmee over een normale of beter dan normale gezichtsscherpte. 

De duidelijkheid van maatafwijkingen is direct gescbaald op een 
7-punts numerieke categorie-schaal. Op deze scbaal betekent bet cijfer 
1: zeer slecht zicbtbaar en bet cijfer 7: zeer goed zichtbaar. Tijdens de 
instructie zijn aan de proefpersonen de beelden met de extreme maataf
wijkingen getoond zodat ze daar hun schaal op konden baseren. Met de 
eerste 4 te beoordelen beelden na de instructie (bijlage F) en na een 
korte pauze halverwege zijn de proefpersonen aan de schaling gewend. 
Deze uitkomsten zijn niet in de analyse meegenomen. 

4.5 Resultaat van experiment "duidelijkheid" 

4.5.1 Herschaling van de uitkomsten 
In bijlage E staat de door 6 personen geschaalde duidelijkheid in 324 
beelden aangegeven. Drie verschillende groepen van 6 proefpersonen 
beoordeelden daarbij steeds een blok van 108 stimuli. Bij de analyse van 
de uitkomsten wordt de geschaalde duidelijkheid van aile 324 beelden 
tegelijk verwerkt. Daarom is eerst de geschaalde duidelijkheid in ieder 
beeld op dezelfde lineaire schaal 1!' voor de duidelijkheid van maatafwij
kingen afgebeeld. Deze herschaling vond in twee stappen plaats. 
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Eerst Is per blok de geschaalde duideiijkheid van maatafwijkingen in de 108 
beelden getransformeerd naar een lineaire psychologische schaal 'If, onder 
dezelfde condities ais bij experiment "simuiatie" (§3.4.1, p.54). Zo ontstonden 



drie lineaire psychologisch schalen voor de geschaalde duldelijkheld van 
maatafwijkingen, waarop steeds 108 beelden een schaalwaarde kregen. De at
stand tussen de categorieen is daarbij uitgedrukt in eenheden van standaard
deviatie van de sensatie-schaal. De standaarddeviatie a van de gemiddelde 
schaalwaarde van 6 waarnemingen per beeid bedraagt 1/1"6=0.41. 

De drie psychologische schalen met verschlllende nulpunten en eenheden zijn 
daarna op dezelfde schaal afgebeeid. Deze transformatie vond plaats met de 
12 beelden die aile 18 proefpersonen hebben beoordeeld (§4.4.3). De schalen 
van blok 2 en 3, en daarmee de schaalwaarde van de beelden van deze blok
ken zijn getransformeerd naar de schaal van blok 1. 

Daartoe is de lineaire regressie-lijn bepaald door deze 12 punten met 
als x-coordinaat de schaalwaarde van blok 1, en met als y-coordlnaat de 
schaalwaarde van biok 2. Afbeelding 4.5a links laat dit zien. Vervolgens zijn 
aile schaalwaarden van biok 2 met 1.1 vermenigvuldigd en vermeerderd met 
0.1, zodat de lineaire regressie-lijn door de 12 punten met als x-coordinaat de 
schaaiwaarde in blok 1, en de nieuwe schaalwaarde in blok 2 als y-coordinaat 
de richting-coefficient 1 en constants 0 kreeg (afbeelding 4.5a rechts). De 
nieuwe schaal van blok 2 heeft dan dezelfde eenheden en hetzelfde nulpunt 
als de schaal van blok 1. 

In principe is hetzelfde gedaan voor de schaalwaarden van blok 3 ten 
opzlchte van blok 1. De oorspronkelijke schaalwaarden van blok 3 zijn verme
nigvuldigd met 0.9 en vermeerderd met 0.4, opdat ook de schaal van blok 3 
gelijk Is aan de schaal van blok 1 en blok 2. 

. . . . . . . . . . . . 
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0 1 2 3 4 5 0 2 3 4 5 
'1'-waarde blok 1 '1''1 = '1'1 

Afb. 4.5a Principe van de herschaling van de geschaalde duidelijk
heid van maatafwijkingen in 3 blokken stimuli naar dezelfde lineaire 
schaal 'F met de regressielijn door de geschaalde duidelijkheid van 6 
beelden die tweemaal door alle proefpersonen zijn beoordeeld 
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Afbeelding 4.5b laat de transformatie zien van de oorspronkelijke 
categorie-waarden van de drie blokken naar dezelfde schaalwaarde 1J1. 
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Afb. 4.5b Herschaling van de oorspronkelijke categorie-waarden (1-7) 
van de drie blokken met elk 108 stimuli naar dezelfde lineaire 
psychologische schaal fJ! 

De oorspronkelijk aangegeven waarden op de numerieke categorie
schaal hebben daarbij de volgende waarden op de psychologische schaal 
1J1 gekregen: 

i'} >}i:::?:o 
,,,,,,,, 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

0.0 
1.2 
1.8 
2.2 
2.7 
3.5 
4.4 

0.1 0.4 
1.4 1.6 
2.1 2.2 
2.4 2.6 
2.8 3.1 
3.5 3.6 
4.2 4.3 

De schalen van de drie blokken blijken zeer dicht bij elkaar te liggen, 
hetgeen de gevolgde methode (schaling van duidelijkheid van maatafwij
kingen op een 7-punts numerieke categorieschaal) ondersteunt. 
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In bijlage E staan de schaalwaarden op dezelfde lineaire psychologische 
schaal 'l' van de 324 beelden naast de oorspronkelijk geschaalde duide
lijkheid van maatafwijkingen. Verdere analyses zijn gedaan op basis van 
deze psychologische schaalwaarde 'l', die bij bet midden van de oor
spronkelijke categorieen hoort. 

4.5.2 Invloeden op de geschaalde duidelijkheid van maatafwijkingen 
De volgende afbeeldingen Iaten zien hoe de duidelijkheid in dit experi
ment is beYnvloed door de keuze van de verschillende waarden van de 
variabelen en hoe de sterkte van deze invloeden in verhouding tot elkaar 
staan. Daarbij wordt verwezen naar de variantie-analyse van de uitkom
sten van dit experiment in bijlage G. In deze variantie-analyse is de 
invloed van · de verschillende parameterwaarden van de variabelen op de 
geschaalde duidelijkheid geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de verschillen 
in maatafwijkingen door translatie T, rotatie R en door verschillen in 
voegbreedte V en voeglengte G verreweg bet grootste deel van de 
verschillen in de geschaalde duidelijkheid veroorzaken. Er zijn 7 effecten 
(G, T, R, V, en de interacties GR, TR, en TV) die samen 79% van de 
totale variantie, van de verschillen in de geschaalde duidelijkheid tussen 
beelden verklaren (afbeelding 4.5c). 

4.5.3 Gemeten invloed van de soort en spreiding van maatafwijkingen 
De gevolgen van verschillen in soort en spreiding van de maatafwijkin
gen voor de geschaalde duidelijkheid is te zien in afbeelding 4.5d. Hier 
is de geschaalde duidelijkheid (verticale as) bij de verschillende parame
terwaarden van translatie of rotatie van elementen (horizontale as) 
aangegeven. De punten in de afbeeldingen markeren bet gerniddelde 
van de geschaalde duidelijkheid van alle beelden die voldoen aan de 
specificaties van die punten. In afbeelding 4.5d zijn dat per punt alle 36 
combinaties van voegbreedte V, voeglengte G, patroon P en afstand A. 

De toevallige afwijking van de 'l' -waarde van de afzonderlijke 
beelden bedraagt bij 6 waarnerningen onder ideale ornstandigheden 
1/..f6 =0.41 (p.83). De standaarddeviatie van de toevallige afwijking van 
de gemiddelde 'l' -waarde van n beelden bedraagt dan naar schatting 
0.41/..f n. 

De onderbroken lijnen in afbeelding 4.5d lopen niet evenwijdig. 
De toename van de duidelijkheid van een soort maatafwijkingen hangt 
af van de spreiding van de andere soort maatafwijkingen. De verschillen 
in duidelijkheid tussen boven elkaar gelegen punten zijn daarbij bet 
grootste indien er slechts een soort maatafwijkingen aanwezig is. 

85 



verschillende 
parameterwaarden 

van de overige effecten 

verschillende 
groottes G 
van elementen 

verschill ende 
transloties T 
van elementen 

combinaties TV 

combinaties TR 
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verschillende 
voegbreedtes V 

Afb. 4.5c De totale variantie in de geschaalde duidelijkheid van 
maatajwijkingen in 324 bee/den kan voor 79% worden verklaard 
door de verschillen tussen de gekozen parameterwaarden van de 7 
genoemde effecten 

• gemlddelde 36 beelden 
...._ u=0.07 op -It 

• gemlddelde 36 ·beelden 
...._ u=0.07 op -It 
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err: translatie elementen erR: rota tie elementen 

Afb. 4.5d Gemiddeld geschaalde duidelijkheid (verticale as) van 
maatajwijkingen !'P'uR=c(aT) en !'P'uT=c(aJ voor de 9 verschillende 
combinaties van translatie en rotatie van elementen. Bij een soort 
maatafwijkingen zijn de afstanden tussen hoven elkaar gelegen 
punten het grootste. Combinaties van de twee soorten maatafwij· 
kingen van elementen zijn relatief minder duidelijk 



De geschaalde duidelijkheid van maatafwijkingen als functie van de twee 
soorten maatafwijkingen beeft daarmee hetzelfde opbouw als de stan
daarddeviatie aV van maatafwijkingen in de voegen als functie van de 
twee soorten maatafwijkingen. De standaarddeviatie van de maatafwij
kingen tussen hoekpunten van naast elkaar gelegen elementen bedraagt 
aV=/(2aT2 +lf2aR2). Ook daarbij hebben veranderingen van de translatie 
van elementen aT of van de rotatie van elementen aR de grootste 
gevolgen voor aV indien de andere soort maatafwijking niet aanwezig is. 
Naast de vanzelfsprekende sterke invloed van de spreiding van de twee 
afzonderlijke soorten maatafwijkingen op de duidelijkheid ervan komt 
deze interactie TR van het effect van de twee soorten maatafwijkingen 
ook in de variantie-analyse in bijlage G naar voren. 

Afbeelding 4.5e geeft een aantal punten uit afbeelding 4.5d als 
functie van de standaarddeviatie van de maatafwijkingen in de voegen 
op de horizon tale as, uitgedrukt in de verdelingsparameter a V. De 
onderbroken lijnen verbinden daarbij punten met maatafwijkingen door 
alleen translatie van elementen 'P aR=o(aT), door aileen rotatie van ele
menten 'If aT=o(aJ of die waarvoor translatie en rotatie van elementen in 
gelijke mate hebben bijgedragen 'P aR=2aT(aV). 

• gemlddelde .36 beelden 
...._ u=0.07 op 'It · 
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aV: st.dev. maatafw. (mm) 

Afb. 4.5e Geschaalde duidelijkheid (verticale as) van maatafwijkin
gen in voegen (horizontale as) door translatie 2".,R=o(aT), rotatie 
'PaT=o(aJ of door translatie en rotatie 'PaR= 2aT(aJI) van elementen. 

De duidelijkheid is gemiddeld over 36 combinaties van 3 voegbreed
ten, 2 voeglengten, 2 patroon-varianten en 3 afstanden 

87 



De gescbaalde duidelijkheid van de afzonderlijke soorten maatafwijkin
gen (aT of a~ in de voegen in een regelmatig patroon neemt lineair toe 
met de standaarddeviatie van de maatafwijkingen aV in de voegbreedte 
tussen de boekpunten van naast elkaar gelegen elementen. Ook bij 
maatafwijkingen met een vaste verbouding tussen de twee soorten maat
afwijkingen (bijvoorbeeld aR =2aT) is deze toename vrijwel lineair. De 
duidelijkheid van voegafwijkingen met gegeven aV is bet grootste indien 
deze maatafwijkingen alleen bet gevolg zijn van rotatie van elementen. 
Deze voegafwijkingen zijn bet minst duidelijk indien ze alleen bet gevolg 
zijn van translatie van elementen. De duidelijkheid van voegafwijkingen 
met grootte aV is extreem indien deze maatafwijkingen bet gevolg zijn 
van slecbts een soort maatafwijkingen. De duidelijkheid van aile combi
naties van beide soorten maatafwijkingen ligt tussen deze extremen. 

Voegafwijkingen door rotatie van elementen zijn bij de gekozen 
parameterwaarden duidelijker ervaren dan even grote voegafwijkingen 
door translatie van elementen. Ook in experiment "simulatie" komt dit 
naar voren bij de vergelijking van de kenmerken en aangegeven duide
lijkheid van beeld AB met BA en van AC met CA (afb. 3.4b, p.57). Bin
nen de waarden van de variabelen in deze experimenten is de orientatie
detectie, de waarneming van verscbil in ricbting, gevoeliger voor maataf
wijkingen dan de rand-detectie, de waarneming van betzelfde verscbil in 
afstand. Gezien de interacties van de effecten van translatie en voeg
breedte TV en van rotatie en voeglengte RG in bijlage G is de voeg
grootte daarbij van groot belang. Bij de verscbillende voegbreedten en 
voeglengten blijken aanzienlijke verscbillen in de gescbaalde duidelijk
beid tussen maatafwijkingen door translatie van elementen en door 
rotatie van elementen te bestaan. 

4.5.4 Gemeten invloed van de lengte en breedte van de voeg 
Afbeelding 4.5f laat de invloeden van voegbreedte V en voeglengte G 
zien op de gescbaalde duidelijkheid van maatafwijkingen (verticale as) in 
een regelmatig patroon van elementen door translatie of door rotatie 
van elementen (horizontale as). Daarbij zijn de maatafwijkingen in de 
voegen aV in de linker figuren aileen veroorzaakt door translatie van 
elementen, waardoor de gemiddelde voegbreedte varieert, maar de 
voegranden evenwijdig zijn. In de recbter figuren is aV alleen bet gevolg 
van de rotatie van elementen, waardoor de gemiddelde voegbreedte in 
iedere voeg gelijk is, maar de voegen verlopen. In deze figuren verbin
den de onderbroken lijnen punten met dezelfde voegbreedte en voeg
lengte maar met verscbillende maatafwijkingen. 
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• . gemiddelde 6 beelden 
_1_ cr=0.17 op"' voeglengte 101 mm 
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• gemiddelde 6 beelden 
..1. cr=0.17 op"' voeglengte 303 mm 
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door translatie elementen door rotatie elementen 

Afb. 4.5f Gemiddeld geschaalde duidelijkheid op de verticale as van 
twee soorten maatafwijkingen in voegen op de horizontale as (links 
door translatie, rechts door rotatie van elementen) bij verschillende 
voeglengten (boven G=JOJ mm, onder G=303 mm) en bij 3 voeg
breedten per figuur (6, 13 en 20 mm). De interacties van de effecten 
van translatie elementen en voegbreedte TV en van de effecten van 
rotatie elementen en voeglengte RG komen hierin naar voren. De 
duidelijkheid is hier de gemiddeld aangegeven duidelijkheid van alle 
6 combinaties van 2 patroon-varianten en 3 afstanden 
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-
Naarmate de 1J1-waarde van de punten in deze figuren rninder verschillen 
en dus de onderbroken lijnen tussen deze punten horizontaler lopen 
heeft de op de horizontale as aangegeven variabele rninder invloed op 
de geschaalde duidelijkheid. 

Vergelijken we het verloop van de lijnen in afbeelding 4.5f, dan blijkt 
dat de boven elkaar gelegen punten bij maatafwijkingen door translatie 
(linker figuren) veel verder uiteen liggen dan bij maatafwijkingen door 
rotatie van elementen (rechter figuren). De voegbreedte heeft een veel 
sterkere invloed op de duidelijkheid van maatafwijkingen door translatie 
dan door rotatie van elementen. 

De invloed van voeglengte G op de duidelijkheid is andersom. 
Even grote maatafwijkingen in de rechter figuren met aileen rotatie zijn 
bij een voeglengte van 101 rnrn (rechtsboven) veel duidelijker dan bij 
een voeglengte van 303 rnrn (rechtsonder). Bij even grote maatafwijkin
gen in de linker figuren met alleen translatie van elementen bestaat 
tussen voeglengten van 101 rnrn (linksboven) en 303 rnrn (linksonder) 
nauwelijks verschil. Naast de groottes van de elementen verschilt overi
gens ook de uitgebreidheid van de bijbehorende patronen tussen de 
bovenste en onderste figuren van afbeelding 4.5f. Een beeld bestond uit 
8 of 40 kleine elementen tegenover 2 of 8 grote elementen. Dit verschil 
heeft mogelijk een geringe invloed op de aangegeven duidelijkheid die 
wat toeneemt naarmate het aantal elementen grater wordt (§4.5.5). 

De sterke effecten van de interactie TV van de grootheden translatie en 
voegbreedte en van de interactie RG van de grootheden rotatie en voeg
lengte zijn begrijpelijk, omdat het visuele systeem met relatieve maten 
werkt en de referentie voor de twee soorten maatafwijkingen verschilt. 
Translatie van elementen leidt irnrners alleen tot verschillen in gernid
delde voegbreedten en randsprongen. Deze maatafwijkingen worden des 
te duidelijker naarmate de verschillen relatief toenemen door: 
• toename van de translatie bij dezelfde voegbreedte; 
• afname van de voegbreedte bij dezelfde translatie. 

In afbeelding 4.5g staat op de horizon tale as de fractie aT/V (aT: stan
daarddeviatie van de translatie van elementen, V: voegbreedte) en op de 
verticale as de aangegeven duidelijkheid van maatafwijkingen. De pun
ten zijn het gerniddelde van de aangegeven duidelijkheid van 6 beelden 
(3 kijk-afstanden, 1 of meer rijen elementen) met alleen maatafwijkingen 
door translatie en met een grootte van 303 rnrn. 
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• gemlddelde 6 beelden 
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Afb. 4.5g Ervaren duidelijkheid van maatafwijldngen in de gemiddel
de voegbreedte als functie van de fractie a r/V (aT standaarddeviatie 
van de translatie van elementen, V.· voegbreedte). De duidelijkheid 'fJ' 

verandert evenredig met deze fractie a r/V 
0 

De punten in afbeelding 4.5g liggen vrijwel op een rechte lijn. Dit 
betekent dat de ervaren duidelijkheid van een gegeven fractie aT/V 
constant is. De duidelijkheid van maatafwijkingen in een regelmatig 
patroon door translatie v~ elementen is evenredig met deze fractie ( oc: 
evenredigheidsteken): 'If ocaT/V ( 4.4) 

Rotatie van elementen leidt aileen tot verloop binnen voegen, tot 
onevenwijdige voegranden. Het verloop binnen voegen door rotatie van 
elementen is bepaald door bet verschil tussen de voegbreedten en 
randsprongen aan de uiteinden van de voeg (aV) en de voeglengte. Dit 
verschil in richting tussen de twee voegranden neemt relatief toe door: 
• toename van de rotatie bij constante voeglengte; 
• afname van de voeglengte bij constante rotatie. 

Voor de duidelijkheid van maatafwijkingen door rotatie is de voegbreed
te van veel minder belang dan de voeglengte. Rotatie van elementen 
leidt aileen tot niet evenwijdige voegranden, terwijl de gemiddelde 
voegbreedte hetzelfde blijft. Voor de duidelijkheid van deze onevenwij-
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digheid (ricbting-detectie) blijkt niet zozeer de afstand tussen die twee 
lijnen van belang als wei bet verscbil in ricbting tussen die twee lijnen. 

Voor de duidelijkheid van maatafwijkingen door rotatie van ele
menten is bet verscbil in ricbting van de twee voegranden maatgevend, 
terwijl de duidelijkheid van maatafwijkingen door translatie van elemen
ten afhangt van de voegbreedte. 

4.5.5 Gemeten invloed van bet aantal rijen elementen en afstand 
Afbeelding 4.5h laat de invloed van bet aantal rijen elementen zien op 
de gescbaalde duidelijkheid (verticale as) van maatafwijkingen. De 
maatafwijkingen op de borizontale as zijn daarbij veroorzaakt door 
respectievelijk translatie van elementen (links) en door rotatie van 
elementen (rechts). Het aantal rijen elementen beeft slechts een geringe 
invloed op de gescbaalde duidelijkheid. Doorgaans zijn maatafwijkingen 
met dezelfde standaarddeviatie in meerdere rijen elementen (P> 1) 
duidelijker dan in een enkele rij elementen (P = 1 ), maar dit verscbil is 
niet groat. Mogelijke oorzaken zijn: 
• bij meer elementen komen meer maatafwijkingen voor, waardoor 

de kans toeneemt dat ze worden opgemerkt; 
• bij meer elementen komen meer maatafwijkingen voor, die bij 

dezelfde standaarddeviatie een grotere spreidingsbreedte geven; 
• bij meer elementen wordt de regelmaat sterker ervaren, waardoor 

maatafwijkingen eerder worden opgemerkt; 
• in de beelden met meerdere rijen elementen komen kruisingen 

van borizontale en verticale voegen voor, die de duidelijkheid van 
maatafwijkingen vergroten. 

Paragraaf §6.4 (p.124) gaat verder in op de waarscbijnlijke oorzaak van 
dit geringe verscbil in duidelijkheid. 

Afbeeldingen 4.5i toont de invloed van kijk-afstand A op de gescbaa:Ide 
duidelijkheid (verticale as) van maatafwijkingen in een regelmatig 
patroon. Ook deze maatafwijkingen zijn veroorzaakt door translatie, 
respectievelijk door rotatie van elementen (borizontale as). De kijk- . 
afstand blijkt in dit experiment nauwelijks van invloed op de gescbaalde 
duidelijkheid. Gezien de scbaal-invariantie van bet oog [Koenderink & 
van Doorn, 1982] is dit te verwacbten. Het visuele systeem werkt immers 
met relatieve groottes. Een maatafwijking is altijd gekoppeld aan een 
referentie. Zicbtbaarbeid bangt af van de relatieve grootte van maataf
wijkingen ten opzicbte van de referentie. Deze verhouding verandert niet 
door verscbil in afstand. 
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• gemiddelde 18 beelden • gemiddelde 18 beelden 
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aV: st.dev. maatafw. (mm) 
door translatie elementen 

0 0.35 0.71 

aV: st.dev. maatafw. (mm) 
door rotatie elementen 

Afb. 4.5h Gemiddeld geschaalde duidelijkheid van maatafwijkingen 
voor de 6 combinaties van een soort maatafwijkingen in een of 
meer rijen elementen (links: fJTP=c(ay) met maatafwijkingen door 
translatie; rechts: fJTP=c(aR) door rotatie van elementen) 

• gemiddelde 12 beelden 
i a=0.1 2 op \jt 

0 0.35 0. 71 

aV: st.dev. maatafw. (mm) 
door tronslatie elementen 

• gemiddelde 12 beelden 
i a=0.12 op \jt 

0 0.35 0.71 

aV: st.dev. maatafw. (mm) 
door rotatie elementen 

Ajb. 4.5i De gemiddeld geschaalde duidelijkheid van maatafwijkin
gen voor de 9 combinaties van een soort maatafwijkingen op 3 
afstanden (links: fJTA=c(ay) met maatafwijkingen door translatie en 
rechts: fJTA =c(aR) met maatafwijkingen door rotatie van elementen) 
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4.5.6 Controle onderzoekmethode 
Behalve de kwantitatieve variabelen zijn bij dit experiment eventuele 
verschillen tussen proefpersonen, sessies en blokken gemeten. Uit de 
variantie-analyse in bijlage G blijkt dat de duidelijkbeid van maatafwij
kingen niet significant is beYnvloed door verschillen in geslacht, verschil
len tussen sessies van steeds twee proefpersonen of door verschillen 
tussen de drie blokken beelden die steeds door andere personen zijn 
beoordeeld. Alleen verschillen tussen de individuele personen hebben 
een significante invloed op de geschaalde duidelijkbeid. Deze verschillen 
tussen personen hebben overigens veel rninder invloed op de geschaalde 
duidelijkheid dan verschillen tussen de parameterwaarden van de groot
beden voeglengte, voegbreedte en de soorten maatafwijkingen. 

De significante verschillen tussen personen en de individuele ge
voeligheid voor de verschillende soorten maatafwijkingen kwamen ook in 
experiment "simulatie" naar voren bij de vergelijking van de duidelijk
heid in verschillende beeldsoorten (§3.4, p.58) en liggen in beide experi
menten in dezelfde orde van grootte. 

Gezien de noodzakelijke beperking van bet aantal waarnerningen per 
persoon hebben in dit experiment 18 verschillende proefpersonen in 
totaal 324 beelden 6 maal beoordeeld. De gescbaalde duidelijkheid is 
beschouwd als bet resultaat van een aantal replicaties van dezelfde 
gerniddelde waarnemer. Verschillen tussen proefpersonen zijn daarbij te 
verwachten, maar dit wil nog niet zeggen dat men niet mag rniddelen om 
een indruk van de gerniddelde proefpersoon te krijgen. Bij replicaties 
van dezelfde proefpersoon zullen immers ook verschillen in de oordelen 
voorkomen. De aangenomen bomogeniteit van de 18 proefpersonen is 
verder onderzocht aan de hand van de geschaalde duidelijkheid van 6 
beelden die door alle 18 proefpersonen tweemaal zijn beoordeeld, en 
waarvan de kenmerken en de geschaalde duidelijkheid in bijlage F staan. 

Afbeelding 4.5j laat voor deze 6 beelden de door 18 proefperso
nen, verdeeld over 3 blokken, geschaalde duidelijkheid op de 7-punts 
categorieschaal (horizontale as) zien. Deze 6 beelden, met 11'-waarde op 
de verticale as, zijn door iedere proefpersoon tweemaal beoordeeld. Van 
deze twee oordelen is bet gerniddelde weergegeven. De punten met 
gegeven 11'-waarde (verticale as) liggen op de horizontale as ver uit 
elkaar rond een gerniddelde categorie-waarde. Het verband tussen de 
gerniddelde categorie-schaalwaarde en de psychologische schaalwaarde 'II' 
is al in afbeelding 4.5b aangegeven. 
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Ajb. 4.5j De op een 7-punts numerieke categorieschaal aangegeven 
duidelijkheid van maatafwijldngen in 6 beelden door 18 verschillende 
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Afb. 4.5k Frequentie-verdeling van de 36 oordelen (tweemaal door 18 
personen) over de duidelijkheid van voegafwijkingen in 6 beelden 
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In afbeelding 4.5j varieert de richting van de lijnstukken die oordelen 
van dezelfde proefpersonen verbinden sterk. Zowel de oordelen van ver
schillende proefpersonen over hetzelfde bee.ld als de oordelen van 
dezelfde proefpersoon over verschillende beelden hebben een relatief 
grote spreiding. 

Afbeelding 4.5k laat voor de 6 verschillende beelden de frequentie
verdelingen zien van 36 antwoorden over 7 categorieen. Deze verdelin
gen worden doorgaans gekenmerkt door een afname van de frequentie 
naarmate de afstand tot de categorie met de hoogste frequentie groter 
is. De aangegeven duidelijkheid van maatafwijkingen bij stimuli met zeer 
slecht of zeer goed zichtbare maatafwijkingen (hoogste frequentie in 
categorie 1 of 7) is geringer dan de spreiding bij de overige stimuli. De 
aard van deze verdeling van de 36 oordelen per beeld sluit aan bij de 
gedachte dat deze sensaties van de individuele waarnemers normaal 
verdeeld zijn. Het is een aanwijzing voor de homogeniteit van de proef
personen bij het schalen van de duidelijkheid van maatafwijkingen. 

Uit bijlage F blijkt dat tussen dezelfde beelden die meerdere malen door 
dezelfde proefpersoon zijn beoordeeld slechts geringe verschillen in 
duidelijkheid zijn gemeten. Ook de duidelijkheid van dezelfde maatafwij
kingen in werkelijkheid en in geprojecteerde vlaktekeningen kwam nage
noeg overeen. 

Deze uitkornsten zijn indicaties voor de validiteit van de gebruikte 
onderzoeksmethode, namelijk de categorie-schaling van maatafwijkingen 
in regelmatige patronen in simulaties van de werkelijkheid door 18 
personen. Deze 18 proefpersonen zijn daarbij als replicatie van een 
gemiddelde proefpersoon beschouwd. 

Hoofdstuk 6 gaat verder in op de samenhang van deze invloeden op de 
duidelijkheid van maatafwijkingen aan de hand van een model dat op 
basis van deze gegevens wordt ontwikkeld in hoofdstuk 5. 
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DODD 
Model voor de duidelijkheid 
van maatafwijkingen 

5.1 Inleiding 

Een model is een abstracte bescbrijving van de werkelijkheid en een 
vereenvoudiging daarvan. Volgens Rubinstein [1975] heeft een model tot 
doel de werkelijkheid makkelijker te doen begrijpen en voorspellingen 
mogelijk te maken. 

In §5.2 wordt een model ontwikkeld dat de relatie tussen de 
duidelijkheid van gegeven maatafwijkingen in een gegeven regelmatig 
patroon en de fysische parameters zoals bet soort maatafwijkingen en de 
voegbreedte voorspelt. De uitgangspunten bij de ontwikkeling van dit 
model zijn: 
• de waarde die het model voorspelt, de modelwaarde, moet recht

evenredig verlopen met de ervaren duidelijkheid van maatafwij
kingen, de 'If -waarde. Verschillen tussen de in experimenten . 
aangegeven duidelijkheid van maatafwijkingen en de duidelijkheid 
van dezelfde maatafwijkingen volgens het model zijn alleen bet 
gevolg van toeval; 

• regelmatige patronen die in aile details dezelfde visuele groottes 
op het netvlies geven hebben dezelfde modelwaarde voor de 
duidelijkheid van maatafwijkingen; 
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• bij categorie-schaling krijgen de proefpersonen notie van het 
gebied waarin ze schalen met de beelden met de meest en minst 
duidelijke maatafwijkingen. De waardering-categorieen zijn aan 
deze beelden gekoppeld. De keuze van het verschil tussen de 
meest en minst duidelijke maatafwijkingen in een serie regelmati
ge patronen mag geen invloed hebben op het verloop van de 
duidelijkheid van maatafwijkingen tussen deze extremen als 
functie van veranderende parameters, zoals bijvoorbeeld de voeg
breedte 

Het doel van dit model is inzicht te geven in de sterkte van en samen
hang tussen alle onderzochte invloeden op de duidelijkheid van maataf
wijkingen, waarop in hoofdstuk 6 verder zal worden ingegaan. 

In §5.3 worden de resultaten van de experimenten "zichtbaarheid" 
en "duidelijkheid" via dit model gekoppeld, waardoor het ontwikkelde 
model niet aileen een indicatie geeft voor de relatieve duidelijkheid, 
maar oak voor het al dan niet zichtbaar zijn van maatafwijkingen. Met 
het model voor de duidelijkheid en de drempelwaarde voor de zicht
baarheid van maatafwijkingen wordt in §5.4 een schaal D voor de 
duidelijkheid van maatafwijkingen ontwikkeld, waarop regelmatige 
patronen met maatafwijkingen zijn af te beelden. Het wordt daarmee 
mogelijk voorspellingen te doen voor de te verwachten mate van zicht
baarheid van maatafwijkingen in regelmatige patronen. 

5.2 Ontwikkeling model 

In deze paragraaf wordt een model ontwikkeld dat de ervaren duide
lijkheid van maatafwijkingen in een numerieke waarde uitdrukt als 
functie van de experimenteel gemeten invloeden. De uitgangspunten van 
dit model, die in de inleiding staan vermeld, zijn als volgt in het model 
verwerkt. 

• de door het model voorspelde waarde verloopt rechtevenredig met de 
ervaren duidelijkheid van maataftvijkingen. Verschillen zijn aileen 
toevallig 

Bij de berekening van dit model is gebruik gemaakt van de 'P-waarden, 
de aangegeven duidelijkheid van maatafwijkingen in de 324 verschillende 
stimuli van experiment "duidelijkheid" in bijlage E. De 'P-waarden liggen 
op een lineaire schaal. Per stimulus dient de door het model voorspelde 
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waarde, de modelwaarde, zo dicbt mogelijk bij de gemeten lJ7 -waarde te 
liggen. De modelwaarde is gelijk aan de verwacbting van de liJ-waarde 
E{l¥}. Verschillen tussen deze modelwaarde voor de duidelijkheid en de 
gemeten lJ7 -waarden zijn alleen toevallig, dus lJ7 = modelwaarde + e, 
waarbij e bet toevallige verscbil (residu) is tussen de gemeten waarde 'I' 
en de modelwaarde. 

De kern van bet model wordt gevormd door de grootte van de twee 
soorten maatafwijkingen in voegen, namelijk de maatafwijkingen tussen 
voegen door translatie van elementen en de maatafwijkingen binnen 
voegen door rotatie van elementen. Boven de ondergrens van zicbtbaar
beid en ruim onder de bovengrens (afbeelding 2.2e, p.22) worden maat
afwijkingen in bet algemeen duidelijker naarmate ze groter zijn. 

In afbeelding 4.5e (p.87) is te zien dat de duidelijkheid van een enkele 
soort maatafwijkingen in voegen (door translatie of door rota tie van 
elementen) vrijwel lineair toeneemt met de grootte ervan. De interactie 
tussen translatie en rotatie van elementen (afbeelding 4.5d, p.86) beeft 
daarbij een negatieve invloed op de duidelijkheid. De invloed van een 
soort maatafwijkingen van elementen op de duidelijkheid van maatafwij
kingen in voegen is bet grootste indien de andere soort maatafwijkingen 
van elementen niet aanwezig is. Daarmee zijn de mate van verloop van 
de duidelijkheid en van de grootte van samengestelde maatafwijkingen 
analoog aan elkaar. Indien de grootte van elementen geen maatafwijkin
gen beeft, bedraagt de standaarddeviatie van de maatafwijkingen van de 
voegbreedte tussen boekpunten aV volgens bijlage B: 

(5.1) 

Hierbij staan aT en oR voor de oorzaken van de maatafwijkingen tussen 
boekpunten van naast elkaar gelegen elementen: aT voor de standaard
deviatie van de translatie van elementen, a R voor de standaarddeviatie 
van de rotatie van elementen. Op grond van afbeelding 4.5d (p.86) is de 
verwacbte duidelijkheid van maatafwijkingen E{l¥} als functie van de 
maatafwijkingen te bescbrijven met ( oc: evenredigbeidsteken) 

c~ 1 1 E{ 1¥} oc a~ +c2xa~ (5.2) 

waarbij de constanten cl en c2 groter dan nul zijn. De constante c1 is 
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daarbij niet noodzakelijk gelijk aan 2, omdat bet verloop van de duide
lijkheid niet identiek aan bet verloop van de grootte van gecombineerde 
maatafwijkingen boeft te zijn. Constante c2 is een maat voor verscbil in 
duidelijkheid tussen maatafwijkingen in voegen door translatie of door 
rotatie van elementen. 

Zijn de translatie aT en de rota tie a R van elementen beiden nul, dan 
bedraagt de voorspelde waarde voor de duidelijkheid altijd nul, ongeacbt 
gemiddelde voegbreedte, voeglengte of aantal elementen. Verscbillen in 
voegbreedte, voeglengte of aantal elementen leiden in regelmatige 
patronen met maatafwijkingen wel tot verscbillende duidelijkheid en 
deze variabelen moeten daarom in bet model gei"ntegreerd worden. 

Uit de variantie-analyse in bijlage G en afbeelding 4.5f (p.89) 
blijkt dat de invloeden van de grootte van de elementen en van de 
voegbreedte op de duidelijkheid afbangen van bet soort maatafwijkingen. 
De twee soorten maatafwijkingen in voegen (door translatie of door 
rotatie van elementen) bebben een afzonderlijke relatie met de variabe
len grootte, voegbreedte en mogelijk ook met bet aantal rijen elemen
ten. Toename van voegbreedte en grootte van de elementen vermindert 
de duidelijkheid van maatafwijkingen in de voegen doorgaans. Maataf
wijkingen met dezelfde spreiding worden door toename van bet aantal 
rijen elementen duidelijker, waarbij een samenhang met bet aantal 
voegen N lijkt te bestaan. Deze invloeden en randvoorwaarden leiden 
tot de volgende benadering: 

EfT"}: 

c .. 

cJ 

E{'f}oc (5.3) 

verwacbte duidelijkheid van maatafwijkingen op de interne 
scbaal '¥ bij variabele maatafwijkingen door translatie aT en 
door rota tie a R van elementen, voegbreedte V, grootte G en 
aantal voegen N; 
de onbekende constanten c1,c2 .. ,c8, waarbij ci~O, i = 1..8; 
V,GfO. 

Het model voor de verwacbte duidelijkheid van maatafwijkingen in een 
regelmatig patroon wordt verder bewerkt met bet uitgangspunt: 
• maatafwijkingen in regelmatige patronen die in alle details dezelfde 

visuele groottes op het netvlies geven zijn ( als functie van maatajwij
kingen, voeggrootte en patroon) steeds even duidelijk 
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De variabelen translatie aT, rota tie a R• grootte G en voegbreedte V zijn 
in Iengte-eenbeden uitgedrukt. Het aantal voegen N is numeriek. Indien 
voor de constanten in bovenstaande vergelijking geldt: c4 + c5 = cl en 
c7 + c8 = cl dan zijn de dimensies van teller en noemer steeds gelijk en 
wordt de met bet model voorspelde waarde dimensieloos, net als 'P: 

t:1 

(5.4) 

waarbij ci~O, i = 1..6; V,G f. 0, c4~cl, c6~cl. 

Een gegeven regelmatig patroon geeft op bet netvlies steeds dezelfde 
verbouding van maatafwijkingen met lengte en breedte van de voeg, 
omdat de visuele groottes van maatafwijkingen, voegbreedte en voeg
lengte in gelijke mate met de kijk-afstand varieren. De verwachte 
duidelijkheid E{'P} van de maatafwijkingen in dit patroon blijft daarbij 
volgens bovenstaande vergelijking gelijk, betgeen in overeenstemming is 
met de aanname dat de kijk-afstand geen invloed beeft op de duide
lijkheid. De laatste vergelijking voor E{'P} voldoet dan ook aan bet 
uitgangspunt, dat regelmatige patronen die in alle details dezelfde 
visuele groottes op bet netvlies geven dezelfde voorspelde waarde voor 
de duidelijkheid van maatafwijkingen dienen te bebben. 

Het volgende uitgangspunt leidt tot verdere specificatie van bet model: 
• de keuze van de meest en minst duidelijke maatafwijkingen in een 

serie regelmatige patronen mag geen invloed hebben op het verloop 
van de duidelijkheid van maatafwijkingen tussen deze extremen als 
functie van veranderende parameters, zoals bijvoorbeeld de voeg
breedte 

De grootte van de constanten cl, c2, .. ,c6 uit de laatste vergelijking voor 
E{'P} zal worden gescbat met de 'P-waarden van de 324 stimuli met 
regelmatige patronen uit experiment "duidelijkheid". Omdat er voor de 
ervaren duidelijkheid van maatafwijkingen geen vaste maatstaf bestaat, 
bangt de aangegeven duidelijkheid op deze psychologische scbaal 'P af 
van de kenmerken van de beelden met meest en rninst duidelijke 
maatafwijkingen. Een regelmatig patroon met dezelfde maatafwijkingen 
kan in verschillende experimenten een heel andere 'P-waarde krijgen, 
afhankelijk van de keuze van de andere stimuli. Het model dat de 
duidelijkheid voorspelt dient juist bet relatieve belang van de variabelen, 
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het verloop van de duidelijkheid te beschrijven, onafhankelijk van de 
toevallig gekozen stimuli van een experiment. Aan de laatste vergelijking 
voor de verwachte 1J' -waarde zijn daarom de cons tan ten c7 en c8 toege
voegd, die effecten kunnen absorberen die specifiek zijn voor de keuze 
van de parameterwaarden in experiment "duidelijkheid": 

cl 

E{1J'} = c7 + c8x (5.5) 

waarbij ci~O, i== 1..8; V,GfO, c4~cl, c6~cl. 
De gemeten 1J' -waarden voor regelmatige patronen zonder maataf

wijkingen varieren van 0.1 tot 1.4, met gerniddelde 0.9 en spreiding 0.40. 
Deze spreiding ligt in dezelfde orde van grootte als de standaarddeviatie 
(1/.f6==0.41) op de psychologische schaal 1J' voor de ervaren duidelijk
heid van de maatafwijkingen in overige beelden. De gemeten gemid
delde lJf-waarde 0.9 van beelden zonder maatafwijkingen hangt vooral af 
van de keuze van het grootste verschil in duidelijkheid binnen een serie 
stimuli. C7 is een constante die het verschil tussen de gerniddeld geme
ten 1J' -waarde van beelden zonder maatafwijkingen en de voorspelde 
waarde nul voor deze beelden kan opnemen, zodat dit verschil het 
verloop van de duidelijkheid niet vertroebelt. Paragraaf 5.3 behandelt 
andere uitgangspunten voor de schatting van het nulpunt voor de 
duidelijkheid op de psychologische scbaal. 

De constante c8 beeft geen invloed op het verloop van de duide
lijkheid van maatafwijkingen binnen een serie regelmatige patronen. De 
grootte van deze constante hangt alleen af van de grootte van de ver
schillen tussen de meest en rninst duidelijke maatafwijkingen binnen een 
serie regelmatige patronen en van het aantal categorieen bij de schaling 
van de ervaren duidelijkheid. In de laatstgenoemde vergelijking voor de 
voorspelde duidelijkheid E{1J'} is zo het verloop van de duidelijkheid 
onafhankelijk van het willekeurige verschil tussen de beelden met meest 
en rninst duidelijke maatafwijkingen binnen een serie. 

De schatting van de constanten cl, .. ,c8 gebeurt eerst door het 
rninimaliseren van de rest-kwadratensom L:e2 van alle 324 residuen door 
iteraties binnen de SAS-procedure NUN [SAS, 1985] van 1J' =E{1J'} +e. 
De volledige vergelijking luidt: 

cl 

1J' = c7 + c8x + e (5.6) 
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'¥ de aangegeven duidelijkheid van maatafwijkingen (bijlage E) bij 
de experimenteel gemeten variabelen: maatafwijkingen door trans
latie aT en door rota tie a R van elementen, voegbreedte V, grootte 
G en aantal voegen N; 

c.. de onbekende constanten cl,c2 .. ,c8, waarvoor geldt: 
ci~o. i= 1..8; c4:Scl; c6:Scl; 

e residu, bet verscbil tussen de gemeten waarde '¥ en de verwacbte 
waarde E{'¥} 

Bij substitutie van de kenmerken en '¥-waarden van de 324 stimuli van 
experiment "duidelijkheid" geven de volgende parameters de laagste rest
kwadratensom L:e2 =59.4: 

2.36 

'¥ = 0.82 + 25.7x (5.7) 

Op basis van 324 stimuli met een standaarddeviatie 1/..f6 voor de 
aangegeven duidelijkheid van maatafwijkingen is de verwacbting van 
deze rest-kwadratensom L:e2 bij benadering Cbi-kwadraat verdeeld. 
Binnen zekere grenzen, bijvoorbeeld binnen de grenzen van 95% van die 
verdeling) zijn meerdere oplossingen mogelijk, waarbij de kleinste rest
kwadratensom niet noodzakelijk bet beste model boeft te geven. De 
vergelijking met bovenstaande waarden voor de parameters cl, .. ,c8 is 
verder bewerkt tot een model voor de voorspelde duidelijkheid van 
maatafwijkingen E{lf} met als belangrijkste criteria: 
• met zo eenvoudig mogelijke getallen de invloeden van boofdeffec

ten en interacties aangeven op bet verloop van de duidelijkheid 
van maatafwijkingen, zoveel mogelijk in overeenstemming met de 
'¥ -waarden uit experiment "duidelijkheid"; 

• de regressielijn tussen punten met lf-waarde (op de x-as) en 
'¥-waarde (op dey-as) dient 'f=lf te zijn. 

Dit geeft bet volgende model dat de duidelijkheid van maatafwijkingen 
op de lineaire psycbologiscbe scbaal '¥ voorspelt als functie van: 

aT standaarddeviatie van translatie van elementen 
a R standaarddeviatie van rota tie van elementen uitgedrukt in 

de eendimensionale maatafwijking van een zijde (bijlage B) 
V voegbreedte tussen elementen 
G grootte van elementen, voeglengte 
N aantal voegen 
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i' = 0.82 + 24.3xN1fl6x (5.8) 

De getallen 24.3 en 0.82 zijn het gevolg van het gekozen verschil tussen 
de meest en minst duidelijke maatafwijkingen in een serie regelmatige 
patronen. Deze getallen zijn voor het verloop van de duidelijkheid niet 
van be lang, maar maken iedere gemeten 't!" -waarde direct vergelijkbaar 
met de 'f -waarde die de duidelijkheid van maatafwijkingen in de gegeven 
patronen schat. De 'f -waarden voor de 324 stimuli staan naast de 
ervaren 't!" -waarde in bijlage E. De gemeten waarden en de modelwaar
den voor de duidelijkheid hebben een correlatie-coefficient van 0.90, 

. hetgeen goed genoemd mag worden. 
De 324 gemeten 't!" -waarden bij 6 waarnemingen per stimulus zijn 

als trekkingen te beschouwen uit de verzameling N(1f; a= 1/16). De rest
kwadratensom, de som van de 324 gekwadrateerde verschillen tussen de 
gemeten 't!"-waarden en de geschatte 1{1-waarden bedraagt I:e2 =59.8 en is 
door toeval te verklaren. In bijlage H zijn deze 324 residuen getoetst op 
grootte en normaliteit. Er is daarbij geen aanwijzing gevonden dat model 
E{l{r} de duidelijkheid van maatafwijkingen in regelmatige patronen 
binnen de waarden van de variabelen van experiment "duidelijkheid" niet 
juist voorspelt. Model E{l{r} past goed bij de waarnemingen en voldoet 
aan het doel dat in het begin van deze paragraaf is aangegeven. 

5.3 Duidelijkheid en zichtbaarheid van maatafwijkingen 

Bij drempelmetingen wordt de kans op het waarnemen van maatafwij
kingen gemeten, terwijl bij schalingsexperimenten de intensiteit van de 
waarneming wordt gemeten. Ofschoon dit twee wezenlijk verschillende 
onderzoeken zijn kunnen de uitkomsten met elkaar in verband worden 
gebracht, omdat de parameterwaarden, de kenmerken van de regelmati
ge patronen en de omstandigheden van de drempelmeting (§4.2.2, p.64) 
volledig binnen de condities van experiment "duidelijkheid" (§4.4.2, p.81) 
vallen. De drempelwaarde voor de zichtbaarheid van maatafwijkingen is 
per definitie de waarde waarbij in 50% van de waarnemingen maatafwij
kingen zichtbaar zijn. Door de interne ruis bij proefpersonen is daarbij 
geen sprake van een drempel waaronder nooit (0%) en waarboven altijd 
(100%) maatafwijkingen kunnen worden waargenomen. De drempel 
heeft een spreiding (§4.3) als maat voor de interne ruis van een gemid-
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delde proefpersoon. 
Met de gegevens uit bet schalingsexperiment is in §5.2 model 

E{W} ontwikkeld dat een monotone toename van de duidelijkheid van 
maatafwijkingen in een regelmatig patroon beschrijft. Op basis van 
onderzoek naar de helderheid van lichtflitsen waarbij een drempel
meting en een schalingsexperiment met dezelfde variabelen zijn vergele
ken [de Ridder, 1987], wordt verondersteld dat pas boven de drempel 
verschillen in sterkte tussen stimuli kunnen worden aangegeven, waarbij 
dezelfde verschillen tussen de stimuli juist boven de d-rempelwaarde de 
sterkste verschillen in sensatie geven. 

~ ~ ··j···"• ' i" " ' ' '( ·· · · ~ ··· .. ··( "'' ··· · · ··(·· ·· ~ ··· · ·· · ~ · ·· · · · · :. . . . 
g ~ ··~· · · · ···:·· · · .. ·:·······:·······r-···" · · · · · · ·~· · ·" · ~ ······:·· .. ···~· ··" ' ' ! " '' " ' ~'' " ' ' · :· · ·· · · · : · · ·· · · ·:· · ·· · · ·:· · 

i : .. 1 ~ ~ !••••• ,. , ..••. ••• · ·•1 ·····~· · · · 1 · · · ···· 1 · ·· · ·· ·:· ·····1··· 1 · · · ··· 1 ••·· · ··~···1 · 
~ ~ .. : .. ·· · · · ~ · · ···· ·1···· ·· j · ···· · · 1· · · ·~· · · · · · · · ~·· · · ··· :·· · ·· ··~ · · · · · ·· ! ....... : .. · · · ··~ ·· ··· · -:- · · · ··· ~· ···· .. r ······~ ·· 
-~ 0 .. ; .... : ...... . : . .. .. .. : . . .... . : .. ~ ..... .. , ....... , . .. .. .. , .. .. . . . , . ... .. . , ...... . , . .... .. ~ .... .. . , ....... ~ .. ... .. , .. 

i 
0 -0 
0 
E 

0 
3: 

Ajb. 5.3a Mogelijke verbanden tussen de duidelijkheid en zichtbaar
heid (verticale as) van maatafwijkingen in regelmatige patronen met 
waarde x. De onderbroken lijn volgens model A veronderstelt een 
monotoon verband. De niet onderbroken lijn volgens model B veron
derstelt dat beneden de drempelwaarde geen verschillen in duidelijk
heid kunnen worden aangegeven. 
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Afbeelding 5.3a laat op de verticale as naar boven de kans zien dat 
maatafwijkingen in een regelmatig patroon met waarde x (zie formule 
5.10) op de borizontale as worden waargenomen. Op de verticale as 
naar beneden is de modelwaarde 1f voor de duidelijkheid van dezelfde 
maatafwijkingen uitgezet. In deze figuur zijn twee modellen voor het 
verloop van de duidelijkheid gescbetst. Model A, uit de vorige paragraaf, 
veronderstelt een monotoon verband tussen de toename van maatafwij
kingen en de toename van de duidelijkheid ervan (onderbroken lijn). 
Model B (niet onderbroken lijn) veronderstelt dat beneden de drem
pelwaarde geen verscbillen in duidelijkheid kunnen worden aangegeven, 
terwijl juist hoven de drempel dezelfde verscbillen tussen stimuli de 
grootste verscbillen in duidelijkheid geven. Welk model beschrijft de 
aangegeven duidelijkheid van maatafwijkingen nu bet beste? 

Daartoe is nagegaan of de duidelijkheid onder de 50%-drempel
waarde voor de zichtbaarbeid verandert. Model A is volgens formule 5.8 
te bescbrijven als 1f A= ax+ b (5.9) 
met a=24, b=0.82 en 

(5.10) 

Indien de duidelijkheid beneden de drempelwaarde niet verandert dan 
zou een beter passend model B gevonden moeten worden met de 
vergelijking 1fB=c(x-Xo)d+e (5.11) 
Hierbij zijn c en e constanten en beeft x0 de waarde van x waaronder de 
duidelijkheid niet verandert. lndien X~Xo dan krijgt 1fB de waarde e als 
scbatting van bet punt waaronder de duidelijkheid niet verandert. Met 
deze vergelijking zijn de best passende waarden voor de variabelen 
gezocbt, waarbij x voldoet aan de voorwaarden volgens formule 5.6: 

cl 

X= (5.12) 

De volgende vergelijking geeft de kleinste rest-kwadratensom (58.6): 

(5.13) 

Afbeelding 5.3b toont op de verticale as de duidelijkheid van maatafwij-
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kingen volgens de modellen A en B voor de parameterwaarden van de 6 
stimuli van de drempelmeting op de horizontale as (tabel 4.2a, p.60). 
Daaruit blijkt dat volgens model B bet punt waaronder de duidelijkheid 
van maatafwijkingen niet verandert bij stimulus 2 (a V = 0.2 mm) ligt. De 
ligging van de punten die de kans op waarneming van maatafwijkingen 
aangeven in afbeelding 4.3b (p.67) sluit hierbij aan. 
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Ajb. 5.3b Verwachte verloop van de duidelijkheid van maatafwij
kingen (verticale as) voor de 6 stimuli van de drempelmeting volgens 
model A (onderbroken lijn) en model B (niet onderbroken lijn) 

De 50%-drempelwaarde heeft volgens model B een 1fB-waarde 1.47. 
Door in formule 5.11 de waarde e= 1.47 vast te leggen als schatting van 
de 50%-drempel kan bet best passende model worden gezocht volgens 
de ononderbroken lijn in afbeelding 5.3a, waarbij pas boven deze 50%
drempel verschillen in duidelijkheid kunnen worden aangegeven met 

"T' c=c(x-x(l+ 1.47 (5.14) 
De kleinste rest-kwadratensom bedraagt hierbij 76,8. De rechter over
schrijdingskans is hierbij te verwaarlozen, zodat mag worden aangeno
men dat een dergelijk model niet past bij de waarnemingen. Dit bete
kent dat de duidelijkheid van maatafwijkingen beneden de 50%-drem
pelwaarde verandert. 
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Met het schalingsexperiment kan zo het punt worden geschat (a V = 0.2 
in afbeelding 5.3b) waaronder een sensatie niet meer wordt waargeno
men [de Ridder, 1988]. Mogelijke oorzaken van het verschil tussen dit 
punt en de 50%-drempel volgens de drempelmeting zijn: 
• Beneden de 50%-drempel kunnen nog maatafwijkingen worden 

waargenomen en dan bestaat er direct verschil in duidelijkheid 
met een patroon zonder maatafwijkingen. 

• Door een leer-effect kan bij herhaling van een drempelmeting de 
50%-drempel verlaagd worden [Watson, 1987; Mckee & Westhei
mer, 1987], bijvoorbeeld wanneer de proefpersonen andere aspec
ten van de twee beelden gaan vergelijken. 

• Tijdens het schalingsexperirnent worden beelden afzonderlijk be
oordeeld. Mogelijk zijn maatafwijkingen dan eenvoudiger aan te 
geven dan bij de vergelijking van twee beelden zoals bij de drem
pelmeting. 

Volgens afbeeldingen 4.3b en 5.3b verandert boven deze drempel de 
duidelijkheid evenredig met de kans dat maatafwijkingen zichtbaar zijn. 
Op basis van de respons bij het experiment "duidelijkheid" en de drem
pelmeting is afbeelding 4.2b (p.62 boven) de beste schatting van het punt 
waarbij dezelfde maatafwijkingen in bredere voegen of kleinere maataf
wijkingen niet meer zichtbaar zijn. Boven dit punt neemt de duidelijk
heid vrijwel lineair toe. 

De rest-kwadratensom, de som van de 324 gekwadrateerde 
verschillen tussen de geschatte modelwaarden 'P en de gemeten waarde 
'l', is voor de modellen A en B ongeveer gelijk. In het vervolg van deze 
studie wordt het verloop van de duidelijkheid volgens het in de vorige 
paragraaf ontwikkelde model A beschreven, omdat het een goede 
benadering is van de aangegeven duidelijkheid. Daarnaast is het lineaire 
model A eenvoudiger dan model B. Het verschil tussen beide modellen 
ligt bij de zeer kleine maatafwijkingen, ruim beneden de 50%-drempel
waarde voor de zichtbaarheid. Het verloop van de duidelijkheid wijkt 
daar mogelijk af van model A De 'P-schaal blijft daarom een interval
schaal waarbij het precieze. verloop van de duidelijkheid ruim onder de 
50%-drempelwaarde niet is bepaald. Wel is aangetoond dat de duidelijk
heid van maatafwijkingen beneden deze drempelwaarde nog verandert. 

Gemiddelde en spreiding van de drempelwaarde voor de zichtbaarheid 
van maatafwijkingen kunnen via model E{'P} op de lineaire psychologi
sche schaal 1J:' voor de ervaren duidelijkheid geprojecteerd worden. 
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Behalve voor de relatieve duidelijkheid geeft de tf-waarde ook een indi
catie voor het wel of niet zichtbaar zijn van maatafwijkingen in regel
matige patronen. De geschatte tf -waarden die bij de beelden van de 
drempelmeting horen, staan in tabel 5.3c aangegeven (grootte G=303 
mm, aantal voegen N = 7, voegbreedte V = 13 mm, afstand A= 3 m, met 
maatafwijkingen aV in de voegen door translatie aT (de standaarddevia
tie van de translatie van de elementen in de breedte en in de hoogte) en 
door rotatie aR (de standaarddeviatie van de rotatie van de elementen). 

Het verschil in standaarddeviatie van de voegafwijkingen a V is 
constant (0.2 mm)._ Ook de met het model voorspelde waarden voor de 
duidelijkheid van deze beelden zijn equidistant en liggen 0.28 eenheid 
op de lineaire psychologische schaal "'P uiteen . 
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Tabel 5.3c Regelmatige patronen met geringe maatafwijkingen die bij 
drempelmeting ''zichtbaarheid" (§4;,.2) zijn gebruikJ.: De berekening 
van de bijbehorende modelwaarde fJT staat in §5.2. Pw is de geschatte 
fractie waarin maatafwijkingen zichtbaar zijn (§4.3.2, p. 70) 

De drempel (Pw=O.S) voor de zichtbaarheid van maatafwijkingen met 
a V = 0.53 mm heeft volgens model E{ tf} waarde 1.57 op schaal "'P. De 
zichtbaarheid is normaal verdeeld met spreiding s( a V) = 0.25 mm. Op 
schaal "'P heeft de zichtbaarheid een spreiding 

s("'P) =(0.25/0.2) x 0.28 =0.35 (5.15) 
De varian tie van een geschatte tf -waarde op schaal "'P is hierbij verwaar
loosbaar klein ten opzichte van de spreiding van de zichtbaarheid. De 
spreiding van de drempel op de psychologische schaal "'P bedraagt naar 
schatting s("'P)/.fn=0.03 bij 192 waarnemingen per beeld. 

Tabel 5.3d toont de relatie tussen de zichtbaarheid en duidelijkheid van 
maatafwijkingen op basis van de waarde op de "'P-schaal met: 
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0.16 -1.00 -0.35 1.2 
0.25 -0.69 -0.24 1.3 
0.50 0.00 0.00 1.6 
0.75 0.68 0.24 1.8 
0.84 1.00 0.35 1.9 
0.90 1.28 0.45 2.0 
0.95 1.65 0.58 2.1 
0.98 2.05 0.72 2.3 

Tabel 5.3d Geschatte fractie zichtbare maata!Jvijkingen Pw in 
regelmatig patroon met geschatte duidelijkheid 'P' 
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Afb. 5.3e Verband tussen de duidelijkheid (horizontale as) en de 
zichtbaarheid (verticale as) van maatafwijkingen. De duidelijkheid 
van maatajwijkingen is de geschptte 2:r-waarde op de schaal voor de 
duidelijkheid volgens model E { 'P'} in §5.2. De zichtbaarheid is uitge
drukt in de kans dat maatafwijkingen worden waargenomen. De 
drempelwaarde op de 'P'-schaal is normaal verdeeld N(1.57; 
S£=0.03). De spreiding van de zichtbaarheid op de psychologische 
schaal s( 'P') =0.35 
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geschatte fractie waarnerningen waarin maatafwijkingen in 
een regelmatig patroon worden onderscheiden van een 
beeld met gelijke referentie-maten zonder maatafwijkingen; 
excentriciteit ten opzichte van de drempelwaarde voor 
zichtbaarheid met standaarddeviatie 1; 
afstand tot de drempel op de "''-schaal (s("P) = 0.35); 
geschatte duidelijkheid op psychologische schaal. Deze lf
waarde is de som van de drempelwaarde 1.57 en z.s("P). 

Afbeelding 5.3e toont de veronderstelde relatie tussen de duidelijkheid 
op de psychologische schaal (horizontale as) en de zichtbaarheid van 
deze maatafwijkingen (verticale as) in regelmatige patronen. De zicht
baarheid is daarbij uitgedrukt in bet percentage waarnerningen waarbij 
maatafwijkingen zichtbaar zijn. Via de lf-waarde, de geschatte waarde 
voor de duidelijkheid van maatafwijkingen in de 324 regelmatige patro
nen van experiment "duidelijkheid" in bijlage E, kan zo antwoord gege
ven worden op de vraag hoe groot de kans is dat deze beelden onder
scheiden kunnen worden van beelden van regelmatige patronen met 
dezelfde referentie-maten zonder maatafwijkingen. 

Model E{lf} geeft hiermee niet aileen inzicht in de samenhang 
van de invloeden op bet verloop van de duidelijkheid, maar de lf -waarde 
is ook een indicatie voor de mate van zichtbaarheid van deze maatafwij
kingen. 

5.4 Schaal D voor de duidelijkheid van maatafwijkingen 

De koppeling in §5.3 van de gegevens over bet wei of niet zichtbaar zijn 
volgens de drempelmeting (§4.3, p.69) en over de mate van zichtbaar
heid, de duidelijkheid uit de analyse van experiment "duidelijkheid" 
(§4.5, p.82) maakt bet mogelijk een schaal D voor de duidelijkheid van 
maatafwijkingen te ontwikkelen op basis van eenduidige referenties. 

De psychologische schaal voor de duidelijkheid is een lineaire 
schaal. Op deze intervalschaal is iedere lineaire transformatie toege
staan. De transformatie van de psychologische schaal naar schaal D gaat 
met twee punten die gedefinieerd zijn en een bekende lf-waarde hebben: 
1. de duidelijkheid van maatafwijkingen in patronen zonder maataf

wijkingen heeft lf -waarde 0.82 
2. de drempel voor de zichtbaarheid van maatafwijkingen heeft lf

waarde 1.57. 
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Het (afgeronde) verschil 0.74 tussen deze twee waarden is de eenheid 
van schaal D. De duidelijkheid van beelden zonder maatafwijkingen 
(lf = 0.82) krijgt de waarde D = 0. Patronen die de drempelwaarde hebben 
voor de zichtbaarheid van maatafwijkingen krijgen de waarde D = 1. 
Deze beelden kunnen naar schatting in de helft van de gevallen worden 
onderscheiden van beelden met dezelfde referenties, maar zonder maat
afwijkingen. Daarbij dient te worden opgemerkt, dat de D-schaal een 
intervalschaal is, waarbij bet verloop van de duidelijkheid beneden de 
drempel (O~D~1) mogelijk licht afwijkt van bet lineaire verloop ervan 
boven de drempel. De waarde D=O voor beelden zonder maatafwijkin
gen hoeft niet samen te vallen met bet nulpunt voor de duidelijkheid van 
maatafwijkingen dat naar schatting tussen D=O en D=0.5 ligt (zie 
afbeelding 5.3b, p.l07). 

De lf -waarden kunnen naar schaal D worden getransformeerd 
middels de bewerking: D=(lf-0.82)x(1/0.74). Dit betekent dat de D
waarde voor de duidelijkheid van maatafwijkingen in een beeld bere
kend wordt met: 

(5.16) 

De D-waarden van de 324 beelden van experiment "duidelijkheid' staan 
in de laatste kolom van bijlage E. De spreiding van de zichtbaarheid van 
maatafwijkingen op de lf -schaal bedraagt s(lf) = 0.35. Op de D-schaal 
heeft de zichtbaarheid van maatafwijkingen naar schatting een spreiding 
van (1/0.74)x0.35=0.47. De spreiding van de drempelwaarde 1 op de 
D-schaal wordt geschat op (1/0.74) x 0.02=0.03. 

Afbeelding 5.4a laat deze waarden op de D-schaal zien met de bijbeho
rende kans P (verticale as) dat een beeld met maatafwijkingen wordt 
onderscheiden van een beeld met gelijke referentie zonder maatafwijkin
gen. Op deze manier is de duidelijkheid van maatafwijkingen direct 
gerelateerd aan de zichtbaarheid ervan. Duidelijkheid D van gegeven 
maatafwijkingen in een gegeven antwerp is dan vastgelegd in relatie tot 
de drempelwaarde waarbij maatafwijkingen in een beeld in de helft van 
de gevallen worden onderscheiden van een beeld met gelijke referentie 
zonder maatafwijkingen. Tabel 5.4b geeft D-waarden voor de duidelijk
heid van maatafwijkingen in afbeeldingen met regelmatige patronen in 
vorige hoofdstukken. 
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schaalwaarde D voor de duldeli.Jkheid van maatafwljkingen 

Ajb. 5.4a Zichtbaarhei.d (verticale as) van een beeld met D-waarde 
voor de dui.delijkheid van maatafwijkingen (horizontale as). Beelden 
zonder maatafwijkingen hebben D-waarde 0. De drempelwaarde 
(SE=0.03; sprei.ding s=0.47) van de zichtbaarheid van maatafwijkin
gen in regelmatige patronen heeft D-waarde I 

beelden dremgelmeting D-schaal 
afbeeldlng 4.2b (p.62 onder) stimulus N°1 0 =0.4 
afbeelding 4.2c (p.63 boven) stimulus N°4 0=1.5 
afbeelding 4.3f (p.72) d rempelwaarde 0=1.0 

beelden exgeriment "duidelijkheid" D-schaal 
afbeelding 4.4a (p.76 boven) stimulus 235 0 =3.1 
afbeelding 4.4a (p.76 onder) stimulus 154 0 =3.6 
afbeelding 4.4b (p.77 boven) stimulus 61 0 = 1.4 
afbeeiding 4.4b (p.77 onder) stimulus 304 0=1.5 
afbeelding 4.4c (p. 78 boven) stimulus 67 0=1 .6 
afbeelding 4.4c (p.78 midden) stimulus 176 0=0.9 
afbeelding 4.4c (p. 78 onder) stimulus 285 0 =0.7 
afbeelding 4.4d (p. 79 boven) stimulus 263 0 = 1.6 
afbeelding 4.4d (p. 79 onder) stimulus 251 0 = 3.3 
afbeelding 4.4e (p.SO boven) stimuli 21 1237 1129 0 =0.9 
afbeeldlng 4.4e (p.SO onder) stimuli 751183 1291 0=0.9 

Tabel 5.4b Overzicht van de D-waarden voor de duidelijkhei.d van 
maatafwijkingen in afbeeldingen met regelmatige patronen in vorige 
hoofdstukken 
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Volgens de wet van Weber is de drempelwaarde voor de waarneming 
van een verschil ..::li in intensiteit van een stimulus een constante fractie 
van de oorspronkelijke intensiteit I, met andere woorden .6.I/I=c. De 
constante c is de Weber-fractie die afhangt van de aard van de stimuli. 

Uit afbeelding 4.5g (p.91) en in de berekening van D blijkt de 
duidelijkheid van maatafwijkingen in de gemiddelde voegbreedte evenre
dig met de fractie aT/V. De wet van Weber is daarmee ook van toepas
sing op de zichtbaarheid van maatafwijkingen in een regelmatig patroon 
als functie van de stochastisch variabele aT. Met behulp van schaal D 
kan de Weber-fractie voor de zichtbaarheid van maatafwijkingen in de 
gemiddelde voegbreedte worden geschat. De drempelwaarde (D= 1) 
voor de duidelijkheid van maatafwijkingen van de gemiddelde voeg
breedte in een regelmatig patroon volgens de drempelmeting bedraagt 
op basis van de oorspronkelijke getallen bij aR =0, N ,;,7 en V = 13: 

(5.17) 

De standaarddeviatie aV van de randsprong of de afwijking van de 
gemiddelde voegbreedte door de translatie van elementen met stan
daarddeviatie aT bedraagt volgens bijlage B: aV =f2aT . 

.6. V is de waarde van de stochastische variabele aV, waarbij 
maatafwijkingen in de gemiddelde voegbreedte juist waarneembaar zijn. 
Bij aT= 0.35 mm zijn maatafwijkingen in een regelmatig patroon bij een 
voegbreedte van 13 mm juist zichtbaar. De Weber-fractie voor de zicht
baarheid van maatafwijkingen in de gemiddelde voegbreedte bedraagt 
dan .6. V /V = ( /2 x 0.35) /V = 0.49/13 = 0.038. Dit betekent dat in een regel
matig patroon van 3 bij 2 elementen (7 voegen) maatafwijkingen in de 
gemiddelde voegbreedte in meer dan de helft van de waarnemingen 
zichtbaar zijn, indien de spreiding s van de maatafwijkingen grater is dan 
3.8% van de voegbreedte. In deze 7 voegen komen tussen de hoekpun
ten 14 verschillende eendimensionale maatafwijkingen voor met een 
spreidingsbreedte van ongeveer /14 x s [Chatfield 1983, p.355]. Het ver
schil tussen de grootste en kleinste voegbreedte of randsprong bedraagt 
daarbij ongeveer /14 x s, dus 14% van de gemiddelde voegbreedte. 

In hoofdstuk 6 zullen aan de hand van de hier ontwikkelde D-schaal een 
aantal invloeden op de duidelijkheid van maatafwijkingen afzonderlijk 
en in samenhang worden behandeld. 
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DDDDD 
Conclusies 

6.1 Inleiding 

In hoofdstuk 5 is een model ontwikkeld dat de belangrijkste invloeden 
op de mate van zichtbaarheid, op de duidelijkheid van maatafwijkingen 
in regelmatige patronen beschrijft. Dit model heeft tot doel inzicht te 
geven in de samenhang van kwantitatieve factoren die de duidelijkheid 
bepalen. Het model is afgeleid uit de uitkomsten van experiment "duide
lijkheid" (bijlage H) en blijkt een goede indicatie te geven voor de dui
delijkheid van maatafwijkingen als functie van de gekozen invloeden. 
Met dit model is in §5.4 (p.lll) een schaal D voor de duidelijkheid van 
maatafwijkingen gedefinieerd. Beelden zonder maatafwijkingen liggen op 
het nulpunt van deze D-schaal. De D-waarde 1 geldt voor beelden die 
de drempelwaarde hebben voor de zichtbaarheid van maatafwijkingen. 
Deze beelden kunnen naar schatting in de helft van de gevallen worden 
onderscheiden van beelden met dezelfde referenties, maar zonder 
maatafwijkingen. De te verwachten duidelijkheid is volgens deze schaal: 

D= 33N1fl6 (6.1) 

Deze schaal is gebaseerd op experimentele gegevens met een kijk-
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afstand van 3 tot 6 meter bij de volgende parameterwaarden: 
aT: standaarddeviatie van de eendirhensionale translatie van 

elementen met O~aT~0.5 mm 
a R: standaarddeviatie van de rotatie van elementen uitgedrukt 

in mm per lengte van bet element met O~aR~1 mm 
V: voegbreedte tussen elementen met 6~V~20 mm 
G: grootte element, voeglengte met 101~0~303 mm 

Voor bet aantal voegen (N) geldt: 2~N~67. 

De belangrijkste beperkingen van deze intervalschaal en daarmee van 
bet kwantitatieve inzicht in de duidelijkheid van maatafwijkingen zijn als 
gevolg van bet bovenstaande: 
• De verhouding V /G tussen voegbreedte V en voeglengte G heeft 

de volgende beperking: 5V ~G~50V. Is de voegbreedte rninder dan 
1/50 van de voeglengte dan kan de ervaren duidelijkheid van 
maatafwijkingen anders zijn dan volgens schaal D. 

De duidelijkheid is gebaseerd op de verhouding tussen de 
visuele groottes van details van een patroon. Deze verhouding 
blijft bij verschillende kijk-afstanden hetzelfde. Maatafwijkingen 
blijven op verschillende kijk-afstanden dus even duidelijk. Invloe
den zoals atmosferische storingen en individuele verschillen door 
verziendheid of bijziendheid van de waarnemer blijven bier buiten 
beschouwing. De werkelijke maten van elementen, voegen en de 
maatafwijkingen ervan mogen buiten de experimenteel onderzoch
te waarden van de parameters vallen, indien de verhouding tussen 
de lengte en breedte van de voeg daarbinnen valt; 

• de onrechtheid en de reflectie zijn in aile experimenten constant 
gehouden. De hoekpunten van de tweedimensionale elementen 
werden steeds verbonden door rechte lijnen. De lurninantie van de 
Iichte elementen bedroeg 75-125 cdm-2

, de diffuse reflectie van de 
donkergrijze voegen bedroeg ongeveer 15% van de diffuse reflec
tie van de lichte elementen. De mate van verschil in licht-reflectie 
tussen oppervlakken, bijvoorbeeld tussen element en voeg, is van 
groot belang vcior de zichtbaarheid van maatafwijkingen daarin 
(§2.2.2, p.23). Bij toename van contrast kunnen maatafwijkingen 
duidelijker worden, omdat voegen zich meer aftekenen of kunnen 
onduidelijker worden door laterale inhibitie (p.24); 

• in de experimenten zijn alleen tweedimensionale maatajwijkingen 
beoordeeld, waarbij de kijkrichting steeds loodrecht op bet mid
den van bet vlak met maatafwijkingen stond. Door de koppeling 
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van tekeningen met maatafwijkingen aan een computergestuurde 
driedimensionale snijmacbine kunnen in de toekomst patronen 
gegenereerd worden voor onderzoek naar de duidelijkheid van 
driedimensionale maatafwijkingen vanuit verscbillende oogboeken. 

• De D-waarde waaronder de duidelijkheid van gegeven maatafwij
kingen niet meer verandert ligt waarscbijnlijk tussen D = 0 en 
D = 0.5, ruim onder de 50%-drempelwaarde D = 1. 

• De D-scbaal is ontwikkeld met de waarnerningen in de experimen
ten "duidelijkheid" en "zicbtbaarbeid" en is dus daarvan afhanke
lijk. Dit model is niet getoetst met een onafhankelijke set waar
nerningen. Geringe verscbuivingen van de invloeden van de 
diverse parameters zijn daarom mogelijk. 

Op basis van scbaal D (6.1) zullen nu de belangrijkste invloeden op de 
duidelijkheid van maatafwijkingen worden bebandeld. De invloed van de 
soort en standaarddeviatie van maatafwijkingen staat in §6.2. De rol van 
de breedte en lengte van de voeg wordt in §6.3 bebandeld. Paragraaf 6.4 
gaat in op bet aantal voe,gen en bet verband tussen de elementen. 

De D-scbaal maakt bet mogelijk de zicbtbaarbeid en duidelijkheid 
van gescbatte maatafwijkingen in regelmatige patronen te voorspellen. In 
§6.5 worden enkele voorbeelden gegeven van de mogelijkheden van de 
ontwikkelde kennis in de praktijk. 

6.2 Invloed van maatafwijkingen 

6.2.1 Verloop van de duidelijkheid 
In voegen komen twee soorten maatafwijkingen voor: 
• maatafwijkingen binnen voegen door verscbil in voegbreedte tus

sen de twee einden van een voeg (door rotatie aR van elementen); 
• maatafwijkingen tussen voegen, verschillen in de gerniddelde voeg

breedte van meerdere voegen (door translatie aT van elementen). 

Afbeelding 6.2a toont de duidelijkheid als functie van de maatafwijkin
gen aV in de voegen tussen de hoekpunten van de elementen. In deze 
en volgende afbeeldingen staan de maatafwijkingen aangegeven op de 
borizontale as. Met de standaarddeviatie van voegafwijkingen is steeds 
de waarde aV bedoeld. aVis de standaarddeviatie in millimeters van de 
eendimensionale maatafwijkingen in voegen tussen boekpunten van 
naast elkaar gelegen elementen. 
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Ajb. 6.2a Duidelijkheid van maatafwijldngen als functie van de 
standaarddeviatie van voegafwijldngen a V tussen de hoekpunten van 
naast elkaar gelegen elementen. Deze maatafwijldngen zijn ontstaan 
door translatie D aR=o( aT) van element en, rotatie D aT=o( a~ van ele
menten of door combinaties zoals bijvoorbeeld D(aR =2aT) 

0 0.25 0.50 0 0.50 1.00 

err: translatie elementen erR: rotatie elementen 

Ajb. 6.2b Duidelijkheid van maatafwijldngen als functie van de 
translatie aT en rotatie a R van element en. De lijnen geven de duide
lijkheid bij een vaste en een variabele soort maatafwijldng 



Deze maatafwijkingen zijn bet gevolg van de translatie en rotatie van 
elementen zoals die in §3.2 (p.39) zijn gedefinieerd. De standaarddevia
tie aV bedraagt volgens bijlage B: aV =..f(2ai+ V2aR2). Op de verticale 
as is steeds de duidelijkheid van maatafwijkingen aangegeven op een 
lineaire schaal. 

In aile volgende grafieken gaan de lijnen door een aantal punten met 
parameterwaarden voor aT, oR, G, V, A en N die eerder in bet experi
ment "duidelijkheid" waren ingesteld. Deze punten zijn gemiddelden van 
de geschatte duidelijkheid van alle beelden uit bet betreffende experi
ment. Men dient te bedenken dat tussen sommige parameters, bijvoor
beeld tussen soorten maatafwijkingen en afmetingen van de voeg inter
acties bestaan. Voor individuele parameterwaarden kan bet beeld er dan 
anders uitzien. 

De lijnen in afbeelding 6.2a tonen de duidelijkheid van maatafwijkingen 
door aileen translatie DaR=o(aV) en door alleen rotatie DaT=o(aV) van 
elementen. De duidelijkheid van combinaties van deze twee soorten 
maatafwijkingen ligt altijd tussen de twee lijnen in. De lijn D(aR =2aT) 
geeft bijvoorbeeld de duidelijkheid van maatafwijkingen in voegen aan 
die voor de helft door translatie en voor de helft door rotatie van 
elementen zijn veroorzaakt. Afbeelding 6.2b gaat verder in op de twee 
soorten maatafwijkingen. In de linker afbeelding geven de 3 lijnen 
DaR=c(aT) de duidelijkheid aan van de maatafwijkingen door variabele 
translatie van elementen bij 3 gegeven rotaties van elementen. In de 
recbter afbeelding met DaT=c(aa) varieert de rotatie van elementen bij 
de 3 gegeven translaties van elementen. 

6.2.2 Invloed van de soorten maatafwijkingen en de grootte ervan 
Het verloop van D aT=o( a V) voor punten met aileen maatafwijkingen 
door rota tie en D aR=o( a V) met aileen maatafwijkingen door translatie 
van elementen in afbeelding 6.2a laat de duidelijkheid van de twee soar
ten maatafwijkingen afzonderlijk zien. Bij een gegeven verhouding aTfaR 
bestaat in een regelmatig patroon van elementen volgens formule 6.1 
een lineair verband tussen de standaarddeviatie van de maatafwijkingen 
tussen hoekpunten aV en de duidelijkheid ervan. Afbeelding 6.2b laat 
bet effect van de interactie tussen translatie en rotatie van elementen op 
de duidelijkheid van voegafwijkingen zien: Het effect van de ene soort 
maatafwijkingen is bet grootste, indien de andere soort niet aanwezig is. 
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voeglengte 101 mm 
~--------~--------~ ~--------~--------~ 

0 0.35 0.71 

aV: st.dev. maatafw. (mm) 
door translatie elementen 

0 0.35 0.71 

aV: st.dev. maatafw. (mm) 
door rotatie elementen 

voeglengte 303 mm 
~------------------~~ ~~------------------~ 

0 0.35 0.71 

aV: st.dev. maatafw. (mm) 
door translatie elementen 

0 0.35 0.71 

aV: st.dev. maatafw. (mm) 
door rotatie elementen 

Afb. 6.3a Duidelijkheid (verticale as) van twee soorten maatafwijkin
gen van voegen (horizontale as, links door translatie, rechts door 
rotatie van element en) bij verschillende voeglengten (boven G = 1 OJ 
mm, onder G=303 mm) en bij 3 voegbreedtes per figuur (6, 13 en 
20 mm). De interacties van de effecten van translatie a7 en voeg
breedte V en van de effect en van rotatie a R en voeglengte G komen 
hierin naar voren. 



Bij gegeven voegafwijkingen ligt de duidelijkheid van combinaties van 
translatie en rotatie van elementen steeds tussen de duidelijkheid van 
even grote voegafwijkingen door translatie of rotatie van elementen. De 
duidelijkheid van voegafwijkingen is dus extreem indien deze bet gevolg 
zijn van een enkele soort maatafwijking van de elementen. Welke soort 
daarbij bet meest of bet minst duidelijk is, bangt af van de verbouding 
tussen de voegbreedte en de voeglengte, waarop §6.3 verder ingaat. 

6.3 Invloed van de voeggrootte 

6.3.1 Verloop van de duidelijkheid 
De voeglengte is bepaald door de grootte G van de elementen (zie afb. 
3.2b, p.40), de voegbreedte V is bepaald door de afstand tussen de 
elementen (zie afb. 3.2g, p.45). Afbeelding 6.3a toont de duidelijkheid 
(verticale as) van de twee soorten maatafwijkingen (borizontale as) bij 
de voegbreedten van 6 mm, 13 mm en 20 mm en bij de voeglengten van 
101 en 303 mm. Door bierbij slecbts beelden te vergelijken met een 
enkele rij van 8 kleine elementen en met 2 rijen van 3 grote elementen 
beeft bet aantal voegen geen invloed op de vergelijking van de duidelijk
beid. In beide beelden zijn immers 7 voegen tussen de elementen. 

De maatafwijkingen in de voegen aV in de linker figuren zijn 
veroorzaakt door translatie van elementen, waardoor de gemiddelde 
voegbreedte varieert, maar de voegranden evenwijdig zijn. In de rechter 
figuren zijn de maatafwijkingen in de voegen aV bet gevolg van de 
rotatie van elementen, waardoor de gemiddelde breedte in iedere voeg 
gelijk is, maar de voegen verlopen. De lijnen in de afbeeldingen geven 
het verloop van de duidelijkheid van maatafwijkingen als functie van de 
standaarddeviatie van maatafwijkingen bij een constante waarde van 
voegbreedte V en voeglengte G. 

· 6.3.2 Invloed van de voegbreedte en voeglengte 
De voeglengte heeft een grote invloed op de duidelijkheid van maatafwij
kingen door rotatie. Voor de duidelijkheid van maatafwijkingen door 
translatie van elementen is de voeglengte ecbter niet van belang. De 
invloed van de voegbreedte op deze twee soorten maatafwijkingen is juist 
tegengesteld. De voegbreedte bei'nvloedt de duidelijkheid van maataf
wijkingen door translatie veel sterker dan de duidelijkheid van maataf
wijkingen door rotatie. De duidelijkheid D verloopt onder invloed van 
deze parameters zoals weergegeven in tabel 6.3b. 
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Tabel 6.3b Verloop van de duidelijkheid D van maatafwijkingen 
door tmnslatie ( o y) en door rotatie (oR) van element en bij voeg
breedte V en voeglengte G 

constante duidelijkheid 
c: g ,......,.., ----......... , ----........... i ~ ···1_ .......... .. ....... ........... , ... ........... ..... ..... .. ···················!······························!··················· ···········'·· 

E . . 
Q) 

Q) 0 

..... 
0 ..... 
0 
L. 

........... ........ ...... : ... ··············· ... :. ... 

~ a ... ~;....: _o_=_o __ -;-----......; ........... ......... ;....-_o_=_o __ .;-------; 

0~----~----~ ... j ci l .. , ................ . 
0=1.4 

Cl) ~ : ..... ci ···=· ........................... ··········· ······· ················ ··············· ... ;....-----.;-------; .. . 0=0.7 

0 
ttl 
c: 
0 
I.. ..... 

............ ...... ···i--------;.-----; to ... ; 0=0 D=O 
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6 13 20 101 202 303 

voegbreedte (mm) voeglengte (mm) 

Ajb. 6.3c Lijnen doorpunten met maatafwijkingen die even duidelijk 
zijn, maar die verschillen in grootte en soort maatafwijkingen (trans
latie of rotatie) in verschillende voegafmetingen 



Afbeelding 6.3c laat lijnen zien met een constante duidelijkheid van 
maatafwijkingen, terwijl de soort en grootte van de maatafwijkingen, en 
de voeggrootte varieren. Op de horizontale as varieert de grootte van de 
voeg in de lengte of in de breedte, op de verticale as is de grootte van 
een soort maatafwijkingen illtgezet. De onevenwijdigheid van de lijnen 
binnen iedere figuur is een maat voor het effect van de interactie tussen 
de op de borizontale en verticale as genoemde parameters. 

Volgens bijlage B (formule B.9) bedraagt de standaarddeviatie aV 
van de voegafwijking aV =.f(2al+ lhaR2). Indien de standaarddeviatie 
van rotatie tweemaal de standaarddeviatie van translatie bedraagt 
(aR=2aT), dan is de standaarddeviatie aV van maatafwijkingen in de 
voeg door translatie en door rotatie even groat. De verbouding tussen 
lengte en breedte van de voeg, waarbij even grate maatafwijkingen door 
translatie en door rotatie van elementen even duidelijk zijn kan met 
behulp van de D-schaal worden bepaald. Dan geldt volgens formule 6.1: 

al /V2 = 22a R2 I ( G312V11
) 

Substitutie van aR =2aT en geeft de vergelijking: 
88V2 = G312V11 

G~20V (6.2) 

~ r .. ~.= .. -... -.. . -... -... -... -.... -... -... -... ~.~.-... -.... -. -... -... -... -... -.... -... ~.L, .. r ID(<rr)>D(<rR)I j 

0 : 
(.!) ' '*' : 

N 'lJt:: ~~ ~ ~ 
(l)o .t; ....................................... . 

bt N ~~/' -& jo(ar)<D(CYR)j 
c : r,; ~ : : 

i 5 ; :~--~ L L 
6 13 20 

voegbreedte V (mm) 

Ajb. 6.3d De relatie tussen de duidelijkheid van gegeven maatafwij
kingen in voegen door translatie D(aT) en door rotatie D(aR) van 
element en . hangt af van de verhouding tussen voegbreedte V en voeg
lengte G. Indien G~20V, dan zijn ze even duidelijk. In smallere 
voegen is de translatie duidelijker, in bredere voegen de rotatie 
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Dit betekent dat bij gegeven voegafwijkingen aV de twee soorten 
maatafwijkingen even duidelijk zijn, indien de voeglengte G ongeveer 20 
maal groter is dan de voegbreedte V. Bij voegbreedte V = 6 mm is de 
duidelijkheid van gegeven maatafwijkingen onafhankelijk van de verhou
ding tussen translatie en rota tie, indien voeglengte G = 119 mm. Bij 
smallere voegen of grotere elementen zijn maatafwijkingen door transla
tie duidelijker, bij bredere voegen of kleinere elementen zijn maatafwij
kingen door rotatie duidelijker. Afbeelding 6.3d laat de lijn zien die de 
verhouding tussen voegbreedte en voeglengte aangeeft, waarbij maataf
wijkingen door translatie en door rotatie even duidelijk zijn. De verhou
ding tussen voegbreedte en voeglengte in een ontwerp bepaalt dus de 
soort maatafwijkingen die relatief bet duidelijkste zal zijn. 

6.4 

124 

lnvloed van het aantal voegen 

0 0.35 0.71 
aV: st.dev. maatafw. (mm) 
door translatle elementen 

0 0.35 0.71 
crV: st.dev. maatafw. (mm) 
door rotatie elementen 

Afb. 6.4a Duidelijkheid van maatafwijkingen in de voegen bij een of 
meerdere rijen elementen als functie van een soort maatafwijking 
(links: DP=c(aT) door translatie en rechts: DP=c(aR) door rotatie 
van de elementen) 



6.4.1 Verloop van de duidelijkheid 
In experiment "duidelijkheid" bestaan de stimuli uit een enkele rij 
elementen (P1: 3 grote of 8 kleine elementen op rij) of uit meerdere 
rijen (P >t: 2 rijen van 3 grote of 5 rijen van 8 kleine elementen). Afbeel
ding 6.4a geeft de duidelijkheid DP=c(aT) en DP=c(aJ weer van maataf
wijkingen in de voegen door translatie of door rotatie van elementen bij 
een of meerdere rijen elementen. 

6.4.2 Invloed van het aantal voegen 
Maatafwijkingen met een gegeven spreiding blijken bij meerdere rijen 
elementen duidelijker te zijn dan bij een enkele rij, onafhankelijk van 
het soort maatafwijkingen. Het best passende model wordt gevonden 
indien niet het aantal rijen elementen maar het aantal voegen (N) tussen 
de elementen als variabele in het model is opgenomen. 

De verwachte toename van de spreidingsbreedte bij een toename 
van de steekproefgrootte uit een normale verdeling kan dit verschil 
verklaren. Bij vergelijking van series met dezelfde spreiding zijn bij een 
grotere serie ook grotere en dus duidelijkere maatafwijkingen te ver
wachten. Pearson en Hartley [1970, p.189] geven nauwkeurige schattin
gen voor de spreidingsbreedte als functie van de steekproefgrootte. 

Chatfield [1983, p.355] geeft de volgende indicatie voor de relatie tussen 
spreiding s, steekproefgrootte n en spreidingsbreedte W, het verschil 
tussen de grootste en kleinste variabele. Tussenliggende waarden mogen 
daarbij worden gei'nterpoleerd: 

s~w;.fn 

s~W/4 
s~w;s 

s~W/6 

voor n<~12 
20<n<40 
voor n~100 
voor n>400 

Dit betekent dat bij een constante standaarddeviatie a door toename 
van de steekproefgrootte n de geschatte spreidingsbreedte W als volgt 
zal toenemen: 

voor n<~12: 
20<n<40: 
voor n~100: 
voor n>400: 

W=.fnxa 
W =4a 
W=5a 
W=6a 
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0.0 0.8 

aT=OaR=0.5 0.35 1.1 1.5 1.7 2.1 2.4 

aT=OaR=1 0.71 2.3 3.0 3.4 3.4 3.8 

aT=0.25aR=O 0.35 1.2 0.9 1.0 1.6 1.5 

aT=0.25aR=0.5 0.50 1.8 1.8 2.0 2.3 2.2 

aT =0.25aR= 1 0.79 2.6 3.1 3.6 3.5 3.1 

aT=0.50aR=O 0.71 2.4 1.8 2.1 2.3 

aT =0.50aR=0.5 0.79 3.0 2.4 2.7 3.0 

l it ''{:: ,,,,,,,,,,,,,,,,, 

' .. ~i ~~~~ ~~· 
}} 

l ::<{~::i;}i_<:}/'''8. ,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,/ , ,,,,,,, 1'\ 
"''"" "' ' ,,,,,, .. ,,,,,}}::::::: .. ~: ... ~ .. .. ,>:: '"' :(:} < ) ~ )}:} 1'/ } .. ~ 
"""'' 

t < 

0.00 0.0 0.0 0.8 1.0 0.0 0.0 ''''"'' , .~.,. , .. ,,,.,,.,.,, ... "'''""'''''''"'''''''' 
aT=OaR=O :':x· ...... : ~'''' ' ''''' 

aT=OaR=0.5 0.35 1.0 0.6 1.3 1.4 1.1 0.7 1.3 · ... 1.2 

aT=OaR=1 0.71 2.0 1.2 1.7 1.8 2.2 1.3 1.8 2.0 

aT=0.25aR=O 0.35 0.9 0.8 1.5 1.3 1.2 0.9 
.,,, ,...,. ,, ~., 

''..": 

aT=0.25aR=0.5 0.50 1.6 1.0 1.6 1.6 1.9 1.1 1.7 1.3 

aT=0.25aR=1 0.79 2.5 1.5 2.0 2.1 2.6 1.6 2.0 2.4 
'""··" 2;f:U aT=0.50aR=O 0.71 1.8 1.7 2.1 2.0 2.4 1.8 ''':!"::~!':'{'''' : '::::;-.. :..:. : .. 

aT=0.50aR=0.5 0.79 2.3 1.8 2.2 2.1 3.0 2.0 ..... 2.·3'•'·•''''''''····':2::'4'''''''''''''''' 

aT=0.50aR=1 1.00 3.1 2.1 2.4 2.5 3.7 2.3 2.5 2.6 

gemlddeld: 1.7 1.2 1.7 1.7 2.0 1.3 1.8 1.8 

Tabel 6.4b Relatie tussen het aantal voegen in de 4 verbanden tussen 
ejementen, de spreidingsbreedte Wen duidelijkheid (schaal D, model 
'Pen schaling 'P) van maatafwijkingen in experiment ''duidelijkheid': 
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In 1 rij van 8 elementen en in 2 rijen van 3 elementen komen 7 
voegen voor. De modelwaarde voor de duidelijkheid van maatafwij
kingen door translatie is hierbij hetzelfde, omdat verschil in grootte 
van de elementen hierbij geen rot speelt (aT=OaR=O, aT=0.25aR=O 
en aT= o.sa R = oJ. Bij verschillende verbanden tussen element en be
invloedt het aantal voegen de duidelijkheid en niet de positie van de 
voegen. De waarden zijn het gemiddelde van 9 stimuli (3 voegbreed
tes op 3 afstanden) en zodoende gebaseerd op 54 waamemingen 



Afb. 6.4c Twee bee/den met de combinatie maatafwijldngen 
aT=O.SaR=O en hetzelfde aantal voegen, maar een ander verband. 
Door de proefpersonen is tussen deze bee/den geen significant verschil 
in duidelijkheid aangegeven Het verloop van de duidelijkheid van 
maatafwijldngen als functie van het aantal rijen elementen kan 
geheel worden verklaard door de daarbij behorende verschillen in het 
aantal voegen tussen elementen, en hangt niet af van het verband 
tussen de elementen. 
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In iedere voeg komen 2 verscbillende eendimensionale maatafwijkingen 
voor indien deze maatafwijkingen bet gevolg zijn van translatie of rotatie 
van elementen en 3 verscbillende maatafwijkingen indien ze bet gevolg 
zijn van translatie en rotatie van elementen. Tabel 6.4b laat voor dezelf
de aV steeds een toename van de spreidingsbreedte W van de maataf
wijkingen zien bij toename van het aantal voegen in de beelden van 
experiment "duidelijkheid". De beelden zijn verdeeld over de 4 verban
den tussen de elementen (1 rij van 8 kleine elementen, 5 rijen van 8 
kleine elementen, 1 rij van 3 grote elementen en 2 rijen van 3 grote 
elementen), met alle 9 combinaties van maatafwijkingen door translatie 
en/of rotatie van elementen. 

Bij 1 rij van 8 kleine elementen en bij 2 rijen van 3 grote elemen
ten komen 7 voegen voor. Het aantal rijen verscbilt echter bij deze twee 
verbanden. De modelwaarde voor de duidelijkheid van maatafwijkingen 
door translatie (vetgedrukt) wordt niet be'invloedt door verschil in 
grootte van de elementen en is voor beide verbanden hetzelfde. Afbeel
ding 6.4c laat de combinatie maatafwijkingen aT=osaR=O met beide 7 
voegen bij deze twee verbanden zien, waarbij de duidelijkheid van 
maatafwijkingen binnen de spreiding gelijk is gewaardeerd. Dit wijst 
erop . dat bet a an tal voegen de duidelijkheid van maatafwijkingen 
beinvloedt en niet het verband tussen de voegen: 

Bij de voeg-kruisingen waar 4 voegen samen komen worden toevalli
ge maataftvijkingen niet duidelijker ervaren dan dezelfde maataftvij
kingen in afzonderlijke voegen op een rij. 

Verschillen in duidelijkheid van maatafwijkingen bij de diverse verban
den tussen elementen zijn te verklaren door verscbillen in aantal voegen 
tussen elementen. Bij dezelfde standaarddeviatie komen grotere maataf
wijkingen voor naarmate bet aantal voegen groter is. Volgens schaal D 
neemt de duidelijkheid van maatafwijkingen in voegen tussen elementen 
toe met bet aantal voegen N volgens: 

DNO( Nl/16 
( 6.3) 

Ten opzicbte van de duidelijkheid in een beeld met 2 voegen laat de 
onderste kromme in afbeelding 6.4d deze toename van de duidelijkheid 
van maatafwijkingen zien als functie van bet aantal voegen. De bovenste 
kromme in afbeelding 6.4d geeft daarbij de verwacbte toename van de 
spreidingsbreedte ten opzicbte van de spreidingsbreedte van de maataf
wijkingen in 2 voegen. Per voeg komen daarbij meerdere maatafwij
kingen voor. 
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·····:···············:····· ······ ····:···············:· 
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duidelljkhefd maatafwijkfngen D (crY) ~ 
. . . . 

-··· · ······ · : . ..... . . . ...... : . . ..... . ... . . . . : ............ : .. :. . . 

25 50 
aantal voegen 

75 100 

Ajb. 6.4d De invloed van het aantal voegen (horizontale as) op de 
relatieve toename (verticale as) van de duidelijkheid en op de sprei
dingsbreedte van maatafwijkingen met gegeven aV ten opzichte van 2 
voegen. In een voeg komen daarbij meerdere maatafwijkingen voor 

De duidelijkheid van maatafwijkingen in een regelmatig patroon blijkt 
beduidend rninder toe te nemen dan de spreidingsbreedte ervan. De 
standaarddeviatie a V van de voegafwijkingen in een regelmatig patroon 
is primair maatgevend voor de duidelijkheid ervan. De duidelijkheid is 
irnmers rechtevenredig met de standaarddeviatie a V, indien aT/ a R =c. 
De grootste positieve en negatieve maatafwijkingen, die samen de sprei
dingsbreedte bepalen, zijn daarbij van veel rninder belang. 

6.5 Toepassing voor de bouwpraktijk 

Deze inzichten in de duidelijkheid zijn vastgelegd in formule (6.1) voor 
de berekening van de D-waarde voor de mate van zichtbaarheid van 
gegeven maatafwijkingen in een gegeven regelmatig patroon. Door deze 
D-waarde te vergelijken met D-waarden van referentie-afbeeldingen kan 
de geschatte duidelijkheid van maatafwijkingen direct aanschouwelijk 
worden gemaakt voor opdrachtgevers, ontwerpers en producenten. In de 
ontwerpfase is deze kennis een voorwaarde voor het aangeven van de 
juiste toleranties op basis van visuele eisen (§6.5.1) en bij het aanpassen 
van detailleringen in dit verband (§6.5.2). In de produktiefase maakt 
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deze kennis overleg over de visuele kwaliteit mogelijk (§6.5.3) en 
produktie-varianten vergelijkbaar (§6.5.4). Daarbij wordt steeds uitge
gaan van normaal verdeelde maatafwijkingen. 

6.5.1 Bepaling van tolerantie 
Aan de hand van referentie-afbeeldingen met bekende D-waarde, kan de 
opdrachtgever of architect concrete eisen stellen aan de zichtbaarheid 
van maatafwijkingen. Hieruit volgen de juiste toleranties voor de voeg
breedte, niet te groat (verlies kwaliteit) en niet te klein (overbodige 
kosten). Een voorbeeld: 

vraag Welke maatafwijkingen zijn acceptabel in een patroon van 4 
rijen van 4 vierkante elementen van 600 mm met voegen 
van 20 mm, indien de duidelijkheid van deze maatafwijkin
gen niet boven de drempel (D=l) mag liggen? 

oplossing Substitutie van G=600, V=20, N=24, D=l in (6.1): 
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1= 33x241
'
16 (6.4) 

Hieruit volgt: 4aT2+0.53aR2= 1 rrun2 

De standaarddeviatie van de voegafwijking a V is volgens 
bijlage B: aV =1(2aT2 + lh.aR2). De duidelijkste maatafwij
kingen komen voor bij aT=O of bij aR=O (§4.5). 

Bij aT=O: aR2 =1.89 mm2 aV=f(lh.aR2)=0.97 mm 
Bij aR=O: aT2=0.25 mm2 aV=i(2ai)=0.71 mm 

De geschatte spreidingsbreedte W is het grootste verschil 
tussen voegbreedtes of randsprongen in een regelmatig 
patroon. Bij 24 voegen bedraagt W =4.5aV (zie §6.4.2). Bij 
alleen rotatie van elementen (aT=O) komen de grootste 
maatafwijkingen in de voeg voor tussen de hoekpunten van 
de elementen. Het verschil tussen de grootste en kleinste 
voegbreedte bedraagt dan ongeveer: 

oVaT=o(aJ =4.5x0.97=4.4 mm. 
Aileen translatie van elementen (a R = 0) leidt tot dezelfde 
maatafwijking in de hele voeg. Het verschil tussen de groot
ste en kleinste gerniddelde voegbreedte in 24 voegen be
draagt daarbij naar schatting: 

oVoR=o(aT) =4.5x0.71 =3.2 mm. 



antwoord Kleinere maatafwijkingen in de gemiddelde voegbreedte 
dan ± 1.6 mm zijn niet duidelijker dan maatafwijkingen in 
een regelrnatig patroon met D-waarde D = 1 ( afbeelding 
4.3f, p.72). Wijkt de gemiddelde voegbreedte niet af dan 
mag bet verloop in een voeg maximaal 4.4 mm zijn. 

Zo kunnen visuele eisen worden gekwantificeerd en samengevoegd met 
andere functionele eisen tot de uiteindelijke toelaatbare maatafwijkingen 
(§1.2.2, p.5). 

6.5.2 Aanpassing van detaillering 
Ontwerpmaten voor voegbreedte en grootte van elementen hebben in
vloed op de duidelijkheid van gegeven maatafwijkingen. Deze maten 
kunnen gekozen worden in overeenstemming met de geschatte maataf
wijkingen en de acceptabele duidelijkheid daarvan. Een voorbeeld: 

vraag 

oplossing 

Hoe breed moeten voegen, in een regelmatig patroon met 8 
rijen van 5 vierkante elementen van 150 mm, minimaal zijn 
opdat maatafwijkingen tot ± 1 mm in deze voegen niet 
duidelijker zijn dan in afbeelding 4.2c op p.63 met D = 1.5? 

Tussen de 40 elementen komen 67 voegen voor. Maatafwij
kingen in voegen, met standaarddeviatie aV, zijn het duide
lijkste indien ze door translatie of door rotatie van elemen
ten zijn veroorzaakt. Volgens §6.4.2 zal bij 67 voegen het 
grootste verschil tussen voegbreedtes of randsprongen 
ongeveer SaY bedragen. Bij maatafwijkingen tot ± 1 mm in 
voegen is de standaarddeviatie naar schatting aV =2/5 =0.4 
mm, waarbij aV=..f(2ai+lf2aR2). Alleen translatie (aR=O) 
of alleen rotatie (aT=O) van elementen geeft de volgende 
extremen voor de duidelijkheid van maatafwijkingen: 

Bij aR=O: aV=..f(2ai)=0.4 mm ai=0.08 mm2 

Bij aT=O: aV=..f(V2aR2)=0.4 mm aR2=0.32 mm2 
Substitutie van G=150 nun, N=67, D=l.S in formule D: 

D 
(6.5) 

33NI/16 

geeft een voegbreedte V = 8.1 mm bij maatafwijkingen door 
translatie (aR=O) en een voegbreedte van V=9.6 mm bij 
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maatafwijkingen door rotatie (aT=O) van elementen. Bij 
deze kleine elementen zijn maatafwijkingen door rotatie van 
elementen relatief duidelijker dan even grate maatafwij
kingen door translatie van elementen. 

antwoord Zander verdere beperkingen aan de soort maatafwijking zal 
de gemiddelde voegbreedte dus minimaal 9.6 mm moeten 
zijn, opdat normaal verdeelde maatafwijkingen tot ± 1 mm 
niet duidelijker zijn dan in afbeelding 4.2c (p.63 boven). 

Indien gegeven maatafwijkingen storend zichtbaar zijn kan de detaille
ring effectief worden ' aangepast. Behalve bet minder duidelijker maken 
van maatafwijkingen door het vergroten van voegbreedte of voeglengte 
bestaan er mogelijkheden de gegeven maatafwijkingen in de voeg te 
camoufleren door bijvoorbeeld: 
• de sterkte van het contrast tussen voeg en element te veranderen 

(kleur, textuur, structuur); 
• de detaillering van de elementen te veranderen door: 

o een minder gladde structuur; 
o de afschuining en afronding van scherpe hoeken; 
o gebruik van uiterlijk verschillende elementen; 

• de afdekking van voegen. 

6.5.2 Overleg tussen bouwpartners 
Bij de voorbereiding van de produktie van een bouwwerk zijn de op 
basis van antwerp en produktieplan geschatte maatafwijkingen aan de 
hand van concrete beelden bespreekbaar voor opdrachtgever, architect 
en producent. Vragen zoals "welke maatafwijkingen zijn acceptabel?" en 
"hoe duidelijk zijn bepaalde maatafwijkingen in een bepaalde situatie?" 
zijn met een referentie-afbeelding of objectieve D-waarde te beant
woorden. De bijbehorende maatafwijkingen en toleranties volgen daar 
direct uit. 

6.5.3 Evaluatie van werkrnethoden 
De duidelijkheid van bij een specifieke werkmethode geschatte maat
afwijkingen is te bepalen. Een voorbeeld: 

vraag Een gevel bestaat uit 4 rijen van 3 vierkante elementen van 
1000 mm met een voegbreedte van 20 mm. De maatafwij
kingen in de voeg door bet aanbrengen van de gevelele-
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men ten worden geschat op maximaal ± 2.5 mm. Hoe duide
lijk zijn deze maatafwijkingen? 

oplossing Tussen de 12 elementen komen in totaal 17 voegen voor 
met afwijkende voegbreedtes met standaarddeviatie aV. 
Deze maatafwijkingen zijn bet duidelijkste indien ze slechts 
door translatie of door rotatie van elementen zijn veroor
zaakt. Volgens §6.4.2 bedraagt bij 17 voegen bet verschil 
tussen de grootste en kleinste voegbreedte, dat geschat is op 
5 mm, ongeveer 4aV. De standaarddeviatie aV van de af
wijkende voegbreedte bedraagt dan a V = 5/4 = 1.25 mm, met 
aV=.f(2ai+lf2aR2). Aileen translatie (aR=O) of aileen rota
tie (aT=O) van elementen geeft de volgende extremen: 
Voor aR=O: aV=.f(2ai)=1.25 mm ai=0.78 
Voor aT=O: aV=.f(Y2aR2)=1.25 mm aR2=3.13 
De D-waarde bij deze extremen kan berekend worden met 
G=1000 mm, N=17, V=20 mm: 

Dr= 33x1.19 ~ 0
·
78 

= 1.7 
2Q2 

22x3.13 = 0_9 (6.6) 
10003i"l2o'l2 

antwoord Maatafwijkingen van de gemiddelde voegbreedte tot ± 2.5 
mm zullen in ongeveer 90% van de waarnemingen zichtbaar 
zijn (a R = 0 -+ D = 1.7 in afb. 5.4a op p.112). Tussen hoekpun
ten zijn maatafwijkingen van deze grootte minder duidelijk 
en slechts in 40% van de waarnemingen zichtbaar (aT=O -+ 

D = 0.9). Kamen be ide soorten maatafwijkingen in gelijke 
mate voor, dan bedraagt D = 1.4 ( afbeelding 6.5). 

De D-waarde kan zo gebruikt worden voor de vergelijking van produk
tie-varianten op basis van de specifieke soort en grootte van maatafwij
kingen die bij verschillende produktiemethoden zijn te verwachten. 
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Afb. 6.5 Simulatie van een gevel met vierkante element en van 1000 
mm en voegbreedte 20 mm. De maataftvijkingen in de voegen tot 
±2.5 mm zijn voor de helft door translatie en voor de helft door 
rotatie veroorzaakt. Bekeken op ongeveer 40 em afstand komt de 
visuele grootte van dit beeld overeen met de visuele grootte van een 
uit te voeren gevel op 10 m ajstand. De D-waarde voor de duidelijk
heid van maataftvijkingen in deze ajbeelding bedraagt 1.4. Volgens 
ajbeelding 5.4a (p.l12) zal dit beeld in 80% van de waamemingen 
onderscheiden kunnen worden van een ajbeelding met dezelfde 
referentie-maten maar zonder maataftvijkingen 
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Bijlage A 

Soorten maatafwijkingen 

A.l Indeling 
Omdat de visuele beleving van maatafwijkingen met een gegeven sprei
ding bij verschillende maatkenmerken anders kan zijn, is bet van belang 
soorten maatafwijk.ingen te onderscheiden. Deze bijlage geeft een over
zicht van de maatafwijkingen die in een regelmatig patroon van recht
hoekige elementen voorkomen. Deze elementen zijn begrensd door 
platte vlakken en dus door rechte lijnen (ribben) tussen hoekpunten. 
Deze indeling van maatafwijk.ingen is gebaseerd op de oorzaken van 
toevallige maatafwijkingen: de onverrnijdelijke verschillen in handelingen 
bij produktie en montage van een serie elementen (§A.2). De maat
afwijkingen van elementen leiden tot maatafwijkingen in de voegen tus
sen elementen (§A.3). Maatafwijkingen in voegen leiden tenslotte tot 
maatafwijkingen in de aansluitingen tussen voegen (§A.4). 

Bij dit overzicht is niet naar een volledige opsornming van moge
lijk afwijkende maatkenmerken gestreefd, maar naar een indeling waarin 
iedere soort maatafwijking kan worden ondergebracht en waaruit het 
onderscheid met andere soorten maatafwijkingen duidelijk wordt. 

A.2 Maatafwijkingen van elementen 
ledere maat van een element is gebaseerd op de onderlinge positie van 
punten van een element. Bij de produktie van elementen krijgen maat
kerunerken van elementen werkelijke maten en daarmee twee soorten 
maatafwijkingen: 
• De afwijking van grootte is bepaald door de afstand tussen twee 

punten. Voorbeelden van eendimensionale maatafwijk.ingen van 
grootte zijn afwijkingen van lengte, breedte hoogte of dikte van 
een element. In meerdere dimensies zijn hoeken en volumes 
bepaald door de onderlinge afstanden tussen meerdere hoek
punten van een element. In een vlak leiden maatafwijkingen in de 
afstanden tussen hoekpunten tot hoek-afwijkingen en afwijkende 
maatverhoudingen tussen de zijden van een vlak; 
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• Onrechtheid tussen twee of meer punten is bepaald door de posi
tie van tussenliggende punten ten opzichte van hoekpunten. Voor
beelden van onrechtheid tussen twee hoekpunten van een elemen
ten zijn kromming of golving en onregelmatigheid van een ribbe. 
Tussen drie of meer hoekpunten in een vlak leidt onrechtheid tot 
onvlakheid, zoals scheluwte, balling en buiging. Ook afwijkingen in 
een oppervlak vallen hieronder zoals oneffenheid en ruwheid. 

Bij de montage krijgt een element de werkelijke positie waarbij twee 
soorten maatafwijkingen ontstaan: 
• De translatie van een element is het verschil van de werkelijke 

plaats van het uitgangspunt van een element met de referentie
plaats daarvan. Alle punten van een element krijgen dezelfde 
translatie die een grootte en een richting heeft; 

• De rotatie van een element ten opzichte van de referentie-positie 
van dit element. De maatafwijking van ieder punt van een element 
is evenredig met de afstand tot het rotatie-punt. Voorbeelden van 
rotatie zijn onloodheid en niet waterpas zijn. 

ontwerpmaten 

fabricage 
afwijkende grootte • 

onrechtheid • 

=·:·: ..................... :::::::=···:.:·; 

: ............................. ,,; ... ··· 

iii .. ··························:;::.:''! 

l l . 

! 0Tr .. ·~1! ! 
: ............................. ;;;.··· 

montage 
• afwijl<ende plaots 
• ofwijkende orientatie 

werkelijke maten 

Ajb. A.1 Maat- en positie-afwijkingen van een element 
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Deze vier soorten maatafwijkingen ( afbeelding A.l) namelijk ajwijkende 
grootte, onrechtheid, translatie en rotatie van elementen zijn onafhankelijk 
en kunnen onderling sterk varieren. Maatafwijkingen van dezelfde groot
te kunnen zich zodoende zeer uiteenlopend manifesteren. 

De vier soorten maatafwijkingen die punten, ribben, vlakken van 
elementen of het hele element kunnen krijgen staan in tabel A.2. 

• afwijkende 

afmeting: 

c lengte 

c breedte 

c hoogte 

• hoek-

afwijking: 

c onevenwij-

digheid 

c onhaaks-

heid 

• onrechtheid: 

c krommlng 

c onregelmatig 

heid 

• onvlakheid: 

c boiling 

c scheluwte 

c oneffenheid 

c ruwheid 

• translatie • rotatie 

• afwijk. 

richting 

c helllng 

c onlood

heid 

Tabel A2 Overzicht van soorten maatafwijkingen van (delen van) 
elementen gegroepeerd naar oorzaak 

A.3 Maatafwijkingen tussen elementen 
Zoals de maten van een ruimte afhangen van de maten van en tussen 
bouwdelen, zo zijn ook de maten van een voeg bepaald door de maten 
van en tussen elementen. De zijden of vlakken van de elementen die op 
elkaar aansluiten zijn de voegvlakken, begrensd door voegranden. De 
soorten en absolute grootte van de maatafwijkingen in de zijkanten van 
elementen komen in de voegvlakken en daarmee in de voeg terug. De 
voegafwijkingen door afwijkende grootte en rechtheid van de voegvlak
ken van de elementen zijn hieraan tegengesteld. De afwijkingen in de 
positie van de voeg door translatie en rotatie van de voegvlakken van de 
elementen zijn gelijk aan de gemiddelde afwijking van de twee voeg
vlakken. Ook in een enkele voeg komen dus dezelfde vier soorten maat
afwijkingen voor als bij elementen (afb. A.3): 
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afwijkende grootte voeg afwijkende plaats voeg 

[] 8
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onrechtheid voeg afwijkende richting voeg 

Ajb. A3 Soorten maatafwijkingen in een voeg 

• Afwijkende grootte van de voeg: Tussen elementen met rechte 
voegvlakken bepalen de maatafwijkingen tussen hoekpunten de 
afwijkende grootte van een voeg. De afwijkende breedte, lengte of 
diepte zijn eendimensionale maatafwijkingen van de voeg. 

In een vlak door de voegranden veroorzaken maatafwijkin
gen tussen hoekpunten onevenwijdigheid van voegranden, oftewel 
verloop in een voeg. Verder leiden afwijkingen in de grootte van 
een voeg tot afwijkingen in de hoeken tussen vlakken, bijvoor
beeld tot niet evenwijdige voegvlakken; 

• Onrechtheid voeg: De ( on)rechtheid van twee voegranden of voeg
vlakken bepaalt de (on)rechtheid van een voeg; 

• Translatie van de voeg: De translatie van de voegranden en voeg
vlakken bepaalt de translatie van de voeg. Deze translatie is gelijk 
aan de gerniddelde translatie van de twee voegvlakken en daar
mee gelijk aan de gerniddelde translatie van de twee elementen 
die de voeg bepalen; 

• Rotatie van de voeg: De rotatie van de voegranden en voegvlak
ken om een of meer assen bepaalt de rotatie van de hartlijn door 
de voeg. De rotatie is gelijk aan de gerniddelde rotatie van de 
twee voegranden of voegvlakken. 

Deze vier soorten maatafwijkingen in voegen staan in tabel A.4. 
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• afw. grootte 
in voeg: 

c breedte 

c lengtej 

rands prong 

c diepte/ 

vlaksprong 

• voeg
verloop 
(grootte) 

• onrechtheid 
voegrand: 

c golving 

c krommlng 

• voeg
verloop 
(rechtheid) 

• translatle 
hartlijn 

c afw. grootte 
hele voeg 
(plaats) 

• rotatie 
hartlijn 

• voeg
verloop 
(richting) 

Tabel A4 Indeling van soorten maatafwijkingen in een voeg 

Onevenwijdigheid van twee voegranden of voegvlakken kan dus drie 
oorzaken hebben met eigen kenmerken: 
• door verschil in afstand tussen de einden van twee voegranden, 

onafhankelijk van andere voegen; 
• door onrechtheid van voegranden; 
• door rotatie van de elementen, die in alle voegen rondom een ele

ment tegelijk terecht komt. 

Ook de voegbreedte wijkt door verschillende oorzaken af: 
• Translatie van elementen veroorzaakt een gelijke voegbreedte

afwijking in de hele voeg; 
• De ajwijkende grootte of onrechtheid van een element veroorzaakt 

een voegbreedte-afwijking die op ieder punt anders is. 

AA Maatafwijkingen tussen voegen 
Behalve maatafwijkingen van en tussen gelijkvormige elementen, bestaan 
er nog maatafwijkingen tussen voegen (afbeelding AS). In de aansluitin
gen tussen voegen resulteren maatafwijkingen in afzonderlijke voegen in 
abrupte veranderingen: voeg-sprongen. 

Ook voeg-sprongen zijn over dezelfde 4 groepen maatafwijkingen 
te verdelen als elementen en voegen. Verschillende soorten maatafwij
kingen van elementen kunnen echter tot dezelfde voeg-sprongen leiden. 
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sprang graatte vaeg 

JL 
ll 

sprang rechtheid vaeg 

sprang pleats vaeg 

sprang richting vaeg 

Afb. A.5 Voeg-sprongen, abrupte maatafwijldngen in de aansluiting 
tussen voegen 

• Sprong in grootte van de voeg: bet verschil in grootte tussen twee 
voegen bij een voeg-aansluiting; 

• Sprong in rechtheid van de voeg: het verschil in rechtheid van 
twee voegen bij een voeg-aansluiting; 

• Sprong in translatie of plaats van de voeg: het verschil tussen de 
hartlijnen van twee voegen in elkaars verlengde bij een voeg
aansluiting. Dit verschil is onafhankelijk van verschil in voeg
breedte; 

• Sprong in rotatie of richting van de voeg: bet verschil tussen de 
richtingen van hartlijnen van voegen in elkaars verlengde. 

Deze vier soorten maatafwijk.ingen tussen voegen staan in tabel A6 . 

. I ..•. •••• '~ ·~I .... ••. ..• l~g· ••• ~~~ ..•• •• ••••· ••• ·•·•. . •• •·••• .•.•.. ~;~ \ •.• • • t ·•••• ·••••• ·•·••• ·.:l~l • •• } lffillif1~1ll22B2£412l21Mill31i~:::E 
• sprong • sprong 

rechtheid _voeg 

• sprong 

plaats vaeg 

• sprong 

_rlchtlng vaeg 

Tabel A.6 Indeling van maatafwijldngen bij aansluitingen tussen 
voegen 
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Bijlage B 

Standaarddeviatie van maatafwijkingen 

B.l Indeling 
Uit analyses van grote aantallen metingen [SBR, 1981; Koemans & van 
Kuik, 1976a/b] blijkt, dat een serie maatafwijkingen te beschouwen is als 
een steekproef met gemiddelde ~ en spreiding ~ uit een populatie met 
een normale verdeling N(J..L,a). De onvermijdelijke verscbillen in hande
lingen die toevallige maatafwijkingen veroorzaken zijn te beschouwen als 
stochastische processen. De spreiding ~ van een beperkte serie maataf
wijkingen is een benadering van de standaarddeviatie a van de toevallige 
maatafwijking van de model-populatie. Voor een aantal samengestelde 
maatafwijkingen van en tussen hoekpunten van elementen zijn in deze 
bijlage de karakteristieken van de bijbehorende normale verdelingen 
berekend. 

Evenals bij het genereren van maatafwijkingen in tekeningen met 
programma OOG (§3.2) is bij de berekening van de model-populaties 
uitgegaan van vierkante tweedimensionale elementen. De hoekpunten 
van de elementen zijn verbonden door rechte lijnstukken. Daarbij 
komen de maatafwijkingen van de breedte en van de hoogte van de 
elementen uit dezelfde model-populatie. Dit geldt ook voor de translatie 
van de elementen in de hoogte en in de breedte. Het middelpunt van de 
elementen is steeds het uitgangspunt voor de positie van de elementen. 
Andere uitgangspunten geven een geringe verschuiving in de uitkomsten, 
maar de berekeningswijze blijft hetzelfde en verloopt volgens de pas
singsberekeningen bij van Hoof [1986, pp.40-51]. 

Omdat elementen rechte zijden hebben, komen in de hoekpunten 
van de elementen de grootste maatafwijkingen voor. De maatafwijkingen 
in de voegen zijn het grootste tussen de hoekpunten van naast elkaar 
gelegen elementen. Berst zijn de model-populaties bepaald van de 
maatafwijkingen van deze hoekpunten door de verschillende oorzaken 
(afwijkende grootte van elementen in §B.2, translatie van elementen in 
§B.3 en rotatie van elementen in §B.4). In §B.S zijn deze afzonderlijke 
maatafwijkingen van de hoekpunten samengesteld. In §B.6 zijn de 
uiteindelijke maatafwijkingen in de voegen tussen de hoekpunten bepaald. 
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B.2 Maatafwijkingen van hoekpunten en afwijkende richtingen van 
zijden door de afwijkende groottes van elementen 

Bij plaatsing van een element met bet middelpunt als uitgangspunt wor
den maatafwijkingen van de zijden gelijk verdeeld over de boekpunten 
aan de eindpunten van de betreffende zijden. De referentie bierbij is de 
ontwerp-positie van de boekpunten. Een geringe afwijkende grootte van 
een element met grootte G en met afwijking o 0 veroorzaakt bij benade
ring een positieve of negatieve maatafwijking 1/280 van bet boekpunt in 
de borizontale x- of de verticale y-ricbting. Afbeelding B.l laat deze 
maatafwijkingen zien. 

(0,0) ' 
I 

·····!······ 

(-1hoGx1 ,-1hoGy1) 
·-·--...................... G + 0: ·-··········· 

· Gx1 

-M.~---- G ___ --*"(1hoG x1 • -1f26G y2) 

Afb. B.l Benadering van de maatafwijkingen van de hoekpunten van 
een element in de horizontale x- en verticale y-richting door de afwij
kende grootte o G van een zijde van het element 

De afwijkende grootte o0 van een zijde van bet element is een stocbasti
scbe norrnaal verdeelde variabele N(O,a0 ). Op basis van de voortplan
ting van varianties bij stocbastiscbe processen is de standaarddeviatie 
a H 0 van de eendirnensionale rnaatafwijking in de x-ricbting of in de y
ricbting van bet boekpunt bij benadering: 

• Varlantie (aHG) 2 =('haG)2 

• Standaarddeviatle aHG ='haG (B.1) 

De afwijking van ricbting van een zijde is bet verscbil van de afstanden 
van de eindpunten van een zijde tot de referentie-positie van die eind
punten. De afwijking van ricbting van een zijde oZ0 door de afwijkende 
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grootte van zijden bedraagt oZ0 = 1ho0 c'l2oG2. De standaarddeviatie van 
de afwijking van richting is daarbij ongeveer: 

• Varlantie (aZG)2 = (1haG1)2+ (1haG2)2 =1ha2G 
• Standaarddeviatle aZG=1kf2xaG (8.2) 

B.3 Maatafwijkingen van hoekpunten en afwijkende richtingen van 
zijden door de translatie van elementen 

Bij het plaatsen wordt geprobeerd het uitgangspunt van het element te 
Iaten samenvallen met een theoretisch punt van de ondergrond, het 
referentie-punt. Het verschii tussen deze twee punten is de translatie 
met vector oT in de x-richting of in de y-richting, die een stochastische 
variabele is uit de normale verdeling N(O,oT). 

( 6rx . 6ry).~/ ·······························································""(/ 

[ I 

( 6rx , 6ry) ><···· ·····-·················-···································-··j/ ( 6rx , 6ry) 

Ajb. B.2 Maatafwijkingen van de hoekpunten van een element in de 
breedte of in de hoogte door translatie o T 

Alle punten van een element krijgen zowel in de hoogte als in de breed
te dezelfde translatie als bet uitgangspunt. De standaarddeviatie o HT 
van de maatafwijkingen van hoekpunten bedraagt: 

• Varlantie (aHr)2 = (ar)2 

• Standaarddeviatle aHr= aT (8.3) 

De richting van een zijde oZr wijkt niet af door de translatie van een 
element, omdat alle punten van een element dezelfde translatie krijgen: 

• aZr=O (8.4) 
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B.4 Maatafwijkingen van hoekpunten en afwijkende richtingen van 
zijden door de rotatie van elementen 

Naast maatafwijkingen van grootte en plaats van bet element, ontstaan 
maatafwijkingen door rota tie ( onloodheid, kanteling) ten opzichte van 
een z-as loodrecht op en door bet middelpunt van bet element. Het ele
ment roteert om de z-as onder een hoek a (afbeelding B.3). 

(o,o) L ____ j_ 
--l ~====-----1~ 

Afb. B.3 Maatafwijkingen van hoekpunten door rotatie ten grootte 
van hoek a van een element, uitgedrukt in de eendimensionale 
maatafwijking oR van een zijde 

De richtingen van aile zijden van een element wijken dezelfde hoek a af 
van de referentie-richting. De rotatie van iedere zijde is dus even groat. 
De absolute verplaatsing van ieder punt van bet element door rotatie is 
evenredig met de afstand tot bet vaste punt, bet middelpunt. De maataf
wijking oR door rota tie is bier gedefinieerd als bet verschil in de afstan
den van twee eindpunten van een zijde met grootte G tot de referentie. 
De eendimensionale maatafwijking oR is gelijk aan oR= G x sinus( a), 
omdat sinus( a)= oR/G. De hoek a van de rotatie van een element is 
verondersteld een stochastische variabele te zijn. Voor kleine hoeken a 
( a:::S) is de maatafwijking oR door rota tie nagenoeg evenredig met de 
hoek a. De lengte G van de zijde is immers constant en bij kleine 
hoe ken is de grootte van sinus( a) vrijwel rechtevenredig met hoek a. De 
maatafwijkingen van een zijde door rota tie oR van een element is 
daarmee een stochastische variabele uit de normale verdeling N(O,aJ. 
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De maatafwijking oHR van een boekpunt in de x- of y-ricbting door 
rotatie van bet element bedraagt + /-'hoR (zie afbeelding B.3). De stan
daarddeviatie aHR van deze maatafwijking van bet hoekpunt door 
rotatie is bepaald: 

• Variantie (aH~2=(1haR)2 

• Standaarddevlatie aHR=1haR (6.5) 

De afwijking van ricbting oZR van een zijde door de rotatie van een 
element is per definitie gelijk aan oR: 

• Standaarddeviatie aZR= aR (B.6) 

B.S Samengestelde maatafwijkingen van een element 
De uiteindelijke maatafwijkingen oH van het hoekpunt van een element 
is het gevolg van de afwijkende grootte oH0 , translatie oHT en rotatie 
oR van bet element. De maatafwijking van hoekpunt oH in de x- of y
ricbting bedraagt dan oH = oH0 + oHT+ oHR. Omdat de varian ties van 
oH0 , oHT en oHR inmiddels bekend zijn, kan de standaarddeviatie aH 
van de maatafwijking in de horizontale x- of verticale y-ricbting van bet 
boekpunt worden bepaald: 

• Variantle (aH)2=(1haG)2+a2r+(1ha~2 

• Standaarddevlatle aH =.f(Y.a2G + a2T + Y.a2R) (B. 7) 

De uiteindelijke afwijking van ricbting oZ van een zijde is de som van 
de afwijkende ricbting door de afwijkende grootte oZ0 en de rotatie 
oZR van die zijde: 

• Varlantle (aZ)2=1ha2G+a2R 
• Standaarddeviatle aZ=.f(1ha2G + a2~ (B.S) 

B.6 Maatafwijkingen in voegen 
De maatafwijkingen in voegen volgen uit de maatafwijkingen van ele
menten. De grootte van de verscbillende soorten maatafwijkingen in 
voegen volgt uit de grootte en soorten maatafwijkingen van boekpunten 
(afbeelding 3.2d). 

De maatafwijking &V van de grootte van de voeg tussen twee 
boekpunten Hl en H2 in bet gevelvlak is bet verscbil tussen de maataf
wijkingen van twee boekpunten in de x- of y-ricbting oV = oHl-oH2. De 
variantie van oH is bekend en daarmee de standaarddeviatie aV van de 
maatafwijking van de voegbreedte: 

• 
• 

Variantie (aV)2=2x (Y.a2G+ a2r+ Y.a2~ 
Standaarddeviatie aV =.f(Jha2G+ 2a2r+ Jha2~ 
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De standaarddeviatie van de randsprong SRS, de maatafwijkingen 
tussen twee voegranden in elkaars verlengde, is hieraan gelijk. 

De onevenwijdigheid van een voeg, het voeg-verloop oVV is het verschil 
tussen de afwijkingen van richting van de twee zijden Zl en Z2 die de 
voeg bepalen oVV = oZl-oZ2 met standaarddeviatie: 

• Variantie ( oVV)2 = 2 x (1ho2G + o2FV 
• Standaarddeviatie oW=.f(o2G+2o2FV (8.10) 

Op plaatsen waar meerdere voegen bij elkaar komen (voeg-kruisingen) 
ontstaan sprongen, abrupte verschillen tussen voegen. De voegbreedte
sprong oVBS is het verschil in voegbreedte van twee voegen Vl en V2 
in elkaars verlengde oVBS = oVl-oV2 met standaarddeviatie: 

• 
• 

Variantie (oVBS)2=2 x (1ho2G +2o2r+ 1ho2R) 
Standaarddeviatie oVBS = ..[ ( o2G + 4o2r + o2R) (8.11) 
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Bijlage C 

Analyse van experiment "simulatie" 

C.l Aangegeven duidelijkheid in experiment "simulatie" 
In experiment "simulatie" kwamen de volgende variabelen voor: 
• 7 combinaties maatafwijkingen door translatie en rotatie; 
• 2 beeldtypen: direct of op dia; 
• 3 voeg-soorten: tussen tegels, lijn- en vlaktekeningen; 
De 42 stimuli zijn aan 8 proefpersonen getoond, in 4 sessies met 2 
proefpersonen per sessie. De gesproken instructie aan de proefpersonen 
luidde: 

"Dit is een experiment op het gebied van de duidelijkheid van 
maatafwijkingen in een regelmatig patroon van elementen. In dit voor
beeld (T ICC) zijn de zwarte voegen tussen de witte elementen niet 
overal even breed. De bedoeling van dit experiment is te acbterbalen in 
boeverre die verscbillen. die maatafwijkingen zicbtbaar zijn. Daartoe laat 
ik in totaal 48 beelden zien waarbij 
• de grootte van de maatafwijkingen varieert; 
• bet soort beeld varieert: Het beeld kan een betegeld paneel 

(T ICC) zijn, een tekening met gevulde voegen (VI AC) zijn, een 
lijn-tekening (LICA) of een dia van deze drie (DLI AA). 

U wordt gevraagd de duidelijkheid van de verschillen in de voegen in 
bet totale beeld aan te geven met een kruis onder een van de catego
rieen 1-7, waarbij 

1: zeer slecbt zichtbaar en 
7: zeer goed zichtbaar betekent. 

lk zal U een beeld geven van de grootte van de maatafwijkingen die U 
kunt verwacbten. De kleinste maatafwijkingen zien er zo uit (DLI AA) 
en (T I AA). De grootste maatafwijkingen in de voegen zijn op tekening 
(V ICC, LICC), op een betegeld paneel (TICC) en op dia's daarvan 
(DTICC, DV ICC en DLICC). 

Het gaat er dus om dat U de zicbtbaarbeid van de maatafwijkin
gen steeds op een aparte regel aangeeft met een kruis in de overeen
komstige categorie". 
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Tabel C.l Aangegeven duidelijkheid maatafwijkingen van 7 com
binaries maatafwijkingen (C) in 6 beeld-soorten (BV), beoordeeld in 
4 sessies (S) door steeds 2 verschillende personen (1) 
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In tabel Cl zijn de 336 antwoorden gegroepeerd naar beeldsoort weerge
geven. Daarbij zijn de totalen over de acht proefpersonen per combina
tie maatafwijkingen L:l en de totalen over de zeven combinaties maataf
wijkingen per proefpersoon L:C berekend. 

C.2 Variantie-analyse van experiment "simulatie" 
De invloed van de variabelen in dit experiment op de aangegeven duide
lijkheid van maatafwijkingen is met variantie-analyse geschat. De aange
geven duidelijkheid is daarbij te beschrijven met: 
Xjjklm: i :::: 1, .... ,7 :::: c (combinatie maatafwijking C); 

j :::: 1,2 :::: b (beeldtype B); 
k :::: 1,2,3 == v (type voeg V); 
1 :::: 1,2,3,4 :::: s (sessie S); 
rn :::: 1,2 == i (individuele proefpersonen 1). 

De 8 individuele proefpersonen kornen slechts eenmaal binnen de 4 
sessies voor en zijn volgens bet toeval verdeeld over de sessies. Deze 
twee factoren hebben stochastische parameterwaarden. De overige 
factoren hebben vaste waarden. De berekening van de kwadratensom
men en vrijheidsgraden voor de hoofdeffecten en interacties tussen twee 
factoren staan in tabel C.2. 

c Se = 1/48 :E)(-!1.... Se-So c-1 = 6 
B Sa = 1 /168 :E)(<!.J ... Sa-So b-1 = 
v Sv = 1/112 :E)(<! .. k .. Sy-So v-1 = 2 
s s5 = 1 /84 :E)(-! . ..1. Ss-So s-1 = 3 
I(S) S1s = 1/42 :E)(<! .. .Im Sts-Ss s(i-1)= 4 
CB See = 1 /24 :E)(<!1j ... Ses·Se-Ss +so ( c-1 )(b-1) = 6 
cv Scv = 1/16 :E)(<!i.k .. Sc;v-Sc-Sv+ S0 

( c-1 )(v-1) = 12 
cs Ses = 1/12 :E)(<!i..l. Scs-Sc-Ss +So (c-1)(s-1) = 18 
BV S8v = 1 /56 :E)(<!.jk .. SwSs-Sv+ so (b-1 )(v-1) = 2 
BS S8s = 1/42 :E)(<!.J.I. Sss·Ss-Ss +So (b-1)(s-1) = 3 
vs Svs = 1 /28 :E)(<! .. kt. Svs-Sv-Ss +so (v-1 )(s-1) = 6 
CI(S) Sets = 1/6 :E)(<!um Scts-Scs-Sts + Ss (c-1 )(i-1}s = 24 
VI(S) Svts = 1 / 14 :E)(<! .. klm Svts·Svs-Sts + Ss (v-1 )(1-1 )s= 8 
BI(S) SBIS = 1 /21 :E)(<!.j.lm Ssts-Sss-Sts + Ss (b-1 )(i-1 )s = 12 
Rest 228 

CBVIS SCBVIS = :E Scsvts- So cbvis-1 = 335 

Tabel C2 Berekening kwadratensommen en vrijheidsgraden van 
hoofdeffecten en interacties in experiment "simulatie" 
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In de analyses betekenen de volgende termen: 
effect Specifiek te onderzoeken factor of interactie 
rest Overige effecten 
KS Kwadratensom (tabel C.2) 
v Aantal vrijheidsgraden 
GK Gerniddelde kwadratensom: bet quotient van kwadratensom 

en aantal vrijheidsgraden 
F F-waarde: bet quotient van de gerniddelde kwadratensom

men van een specifieke factor en van de rest. De gemiddel
de kwadratensom van factoren waarbinnen andere factoren 
genest zijn wordt vergeleken met de gerniddelde kwadraten
som van die geneste factor. De kwadratensom van sessies 
wordt bijvoorbeeld vergeleken met de kwadratensom van 
personen binnen sessies 

F-5% Kritieke waarde die F met een kans van 5% overschrijdt 
onder de (nul)hypothese dat de betreffende factor geen 
invloed heeft. Bij een hogere waarde voor F wordt deze 
hypothese verworpen. De factor wordt "significant" ge
noemd. 

Van een interactie tussen factoren is sprake wanneer het effect van een 
factor afhankelijk is van de parameterwaarde van de andere factor. 

In de eerste variantie-analyse (tabel C.3) is naar significante hoofdeffec
ten en mogelijke interacties tussen twee factoren gezocht. De rest
variantie s2

0 is daarbij berekend uit de kwadratensommen en vrijheids
graden van de componenten met 3 of meer factoren, dus CBV, CBS, 
CVS, BVS, CBI(S), CVI(S), BVI(S), CBVS en CBVI(S). 

De hoofdeffecten C, V, S, I(S) en de interacties CV, CS, CI(S), en 
VI(S) hebben volgens deze berekening een significante invloed op de 
score. Het effect van V (voeg-soorten) is sterk bei:nvloed door de bedui
dend lagere score van de lijntekeningen op dia, die blijkbaar rninder dui
delijk zijn (afbeelding 3.4b, p.57). Het juist significante effect van S 
(sessies) is sterk be'invloed door de lage gerniddelde score in de laatste 
sessie (tabel C.l). Deze lage score is aileen te verklaren door de combi
natie van twee proefpersonen met een lage gemiddelde score (in dit 
geval de twee enige vrouwelijke proefpersonen). Het effect van S is 
daarom toe te schrijven aan de verschillen tussen proefpersonen. Op de 
mogelijke invloed van geslacht op de aangegeven duidelijkheid is in het 
experiment "duidelijkheid" (§4.5) verder ingegaan. 
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c 375.56 6 62.59 2.10 
B 0.04 1 0.04 { t2. u 3.84 
v 4.08 2 2.04 ~':'''' 3.00 W~" •,:;) s 26.32 3 8.77 

ill~ ~: 
2.60 

I(S) 13.02 4 3.26 2.37 
CB 0.71 6 0.12 n; 2.10 
cv 8.12 12 0.68 1.75 
cs 35.85 18 1.99 1.60 
BY 1.05 2 0.53 U< 3.00 
BS 0.$4 3 0.18 ' 2.60 
vs 2.23 6 0.37 2.10 
CI(S) 28.94 24 1.21 ? I 

i 1.51 ; 
VI(S) 8.37 8 1.05 1.94 
BI(S) 2.87 12 0.72 

''''''':''' 
2.37 

Rest 84.64 228 0.37 (szo) 
Totaal 592.34 335 

Tabel C3 Eerste variantie-analyse met 7 combinaties maatafwijldn
gen (C), 2 beeldtypen directjdia (B), 3 voeg-soorten: tegeljvlakjlijn 
(V) en 4 sessies (S) met elk 2 proefpersonen (!). Interacties van 3 en 
meer factoren zijn verwaarloosbaar verondersteld 

In de volgende analyse (tabel C.4) blijven lijntekeningen buiten beschou
wing. Hierbij zijn niet langer vier sessies met steeds twee proefpersonen 
beschouwd, maar is de score van de acht proefpersonen direct verwerkt. 

c 
B 0.07 0.07 
v 0.00 1 0.00 
I 22.91 7 3.27 2.09 
CB 1.15 6 0.19 2.18 
cv 2.20 6 0.37 2.18 
BY 0.49 1 0.49 3.92 
Cl 49.76 42 1.18 1.50 
VI 2.28 7 0.33 2.09 
Bl 2.52 7 1.13 2.09 
Rest 36.20 139 0.26 

Tabel C4 Tweede variantie-analyse met 7 combinaties maatafwijldn
gen (C), 2 beeldtypen directjdia (B), 2 voeg-soorten: tegeljvlak (V) 
en 8 proefpersonen (I) 
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In tabel C.4 zijn C, I en CI de significante invloeden op de score. Sa
menvoegen van de variantie van de overige effecten met de rest-varian
tie geeft tabel C.5 met de overgebleven significante invloeden op de 
duidelijkheid van maatafwijkingen in verscbillende voeg-beelden. 

Rest 

22.91 
49.76 
44.91 0.27 

Tabel C.5 Derde variantie-analyse met significante invloeden op de 
duidelijkheid van maatafwijkingen in de 6 voeg-beelden 

Het gerniddeld kwadraat van een factor is bet quotient van de bereken
de kwadratensom en bet aantal vrijbeidsgraden. De scbatting van bet 
gerniddeld kwadraat E(GK) voor de verscbillende boofdeffecten en 
interacties staat in tabel C.6 aangegeven. Uit de componenten van 
E(GK) volgt de factor waarmee de gerniddelde kwadraten zijn vergele
ken rniddels de F-toets. 

E(GK}c= 

E(GK)5= 

E(GK)I(S)= 

E(GK)cs= 

E(GK)CI(S)= 

o2o + 4o2CIS + 8o2cs +32a2c 
o20 + 28o2

15 + 56a2
5 

o2 o + 28o21S 

o2o + 4a2CIS + 8a2cs 

o2o +4o2CIS 

c;cs 
Sji(S) 

I (S) / o2 
0 

CS/CI(S) 
CI(S)/o2

0 

Tabel C.6 Schatting gemiddeld kwadraat van de hoofdeffecten en in
teracties van twee factoren in experiment "simulatie" 

Op basis van deze scbatting van bet gerniddelde kwadraat kan de sprei
ding van de aangegeven duidelijkheid door de verscbillende parameter
waarden van deze significante invloeden worden gescbat. Deze spreiding 
is een graadmeter voor de sterkte van deze invloeden: 

Gerniddeld kwadraat (C)==a2
0 +4a2c1+32a2c==45.19 

Gerniddeld kwadraat (I)== c]z o + 28a2
1 == 3.27 

Gerniddeld kwadraat ( CI) = a2 o + 4a2
0 == 4.43 
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De geschatte spreiding in uitkomsten op de psychologische schaal lf 
bedraagt volgens de vergelijkingen in tabel C.6: 
• door verschillende maatafwijkingen a c = 1.17; 
• door verschillende proefpersonen a1=0.33; 
• door de verschillende combinaties van proefpersonen en maat

afwijkingen a Cl = 0.48; 
• door de overige factoren samen a 0 = 0.52. 
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Bijlage D 

Experiment "zichtbaarheid" 

In experiment "zichtbaarheid" zijn 96 stimuli getoond bestaande uit 2 
regelmatige patronen van elementen naast elkaar, waarbij in een 
patroon kleine maatafwijkingen zaten. De 12 proefpersonen dienden 
daarbij de plaats van het patroon met de duidelijkste maatafwijkingen 
aan te geven. Daarbij kregen ze de volgende instructie: 

"Dit is een experiment op het gebied van de zichtbaarheid van 
maatafwijkingen in de voegen tussen elementen. In dit voorbeeld ( dia 
links: regelmatig patroon met grote maatafwijkingen door translatie met 
aT =0.8 mm en door rotatie met aR = 1.6 mm van elementen) is de zwar
te voeg tussen de witte elementen niet overal even breed. De bedoeling 
van dit experiment is te achterhalen in hoeverre die verschillen, die 
maatafwijkingen zichtbaar zijn. Daartoe laat ik steeds twee dia's tegelijk 
zien (dia rechts: patroon N21 zonder maatafwijkingen) en vraag U daarbij 
met een kruis aan te geven waar de verschillen in de voegen het duide
lijkste zijn: links of rechts. In dit voorbeeld betekent dat waarschijnlijk 
een kruis onder "links". Het verschil tussen deze twee dia's is groot. 
Dadelijk zullen die verschillen kleiner zijn en mogelijk ziet U belemaal 
geen verscbil. In dergelijke gevallen dient U te raden waar de duidelijk
ste verscbillen zitten, links of recbts. In totaal krijgt U 100 paar beelden 
te beoordelen met een korte pauze balverwege. Het gaat er dus om dat 
U uit twee patronen steeds bet patroon kiest, waarvan U vindt dat de 
verscbillen in de voegen bet duidelijkste zijn." 

Met de eerste 4 stimuli zijn de proefpersonen aan de methode gewend. 
In tabel D staan voor de eerste en tweede helft en voor het totaal van 
de overige 96 antwoorden per proefpersoon bet aantal keren dat de 6 
patronen N21-6 ten opzichte van een patroon zonder maatafwijkingen 
(N21) op de juiste plaats (links/rechts) zijn aangegeven. 

Het verscbil tussen de zicbtbaarheid van maatafwijkingen in de 
eerste en de tweede 48 stimuli is daarbij te verwaarlozen. Dit betekent 
dat mogelijke effecten zoals volgorde, vermoeidbeid en ervaring niet 
aanwezig zijn of elkaar neutraliseren. 
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Eerste helft experiment: 6 stimuli door 12 personen 8 maal beoordeeld 
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8 8 
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3 
5 
7 
5 
8 
8 

0.5208 
0.5208 
0.7083 
0.8125 
0.9167 
0.9896 

Tweede helft experiment: 6 stimuli door 12 personen 8 maal beoordeeld 

I f~J .•••• , 1,~ ;: :: : ; } ' p). ~'h , ; ~ I :: : ,,, ••• ,. iii~ :: 

~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ : ~ 
3 : 9~ .••• 8 6 5 2 7 7 6 4 3 7 6 

Hl1 ~:: ~ ~! ~ ~:: ~ 

0.4792 
0.5104 
0.6979 
0.7917 
0.9217 
0.9896 

In totaal zijn de 6 stimuli 16 maal door 12 personen beoordeeld: 

Tabel D Aantal juiste antwoorden bij het aangeven van het beeld 
met maatafwijkingen a V naast een beeld zonder maatafwijkingen. 
De fractie p1 geeft de gemeten fractie juist aangegeven beelden op het 
totaal aantal waamemingen, P w is daarbij de geschatte fractie 
waargenomen maatafwijkingen · 

Het aantal juiste antwoorden p1 per stimulus bestaat uit bet aantal rna
len P w dat maatafwijkingen zijn waargenomen en de kans PG waarmee 
bet beeld met maatafwijkingen die niet zijn waargenomen (1-Pw) wordt 
geraden. De fractie Pw in tabel D volgt dan uit 

p1 ==Pw+ (1-Pw)PG, waarbij pG==50%. 
PJ==l/2Pw+0.5: 
Pw=2pr1 (D.l) 
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Bijlage E 

Patronen van experiment "duidelijkheid" 

In experiment "duidelijkheid" zijn maatafwijkingen in regelmatige patro
nen van witte vierkanten op een donkere achtergrond getoond. In deze 
bijlage staan de kenmerken en de waarden voor de duidelijkheid van de 
324 stimuli. De waarden van de parameters maatafwijkingen (door 
translatie en/of rotatie), referentie (grootte element, orde en voeg
breedte) en afstand hierbij zijn: 

• grootte G van elementen, de voeglengte met 2 waarden: 
o G101 =101 mm; G303 =303 mm 

• uitgebreidheld van patroon P van rijen elementen met 2 waarden: 
o P 1 = een enkele rij; P > 1 = meerdere rijen elementen 

• maatafwijkingen door translatle T van elementen met 3 waarden: 
o T0: ar=O mm; T0.25: ar=0.25 mm; T0.50: ar=0.50 mm 

• maatafwijkingen door rotatle R van elementen met 3 waarden: 
o R0: aR=O mm; R0.50: aR=0.50 mm; R1.00: aR=1 .00 mm 

• voegbreedte V tussen elementen met 3 waarden: 
o V6 =6 mm; V13 =13 mm; V20=20 mm 

• afstand A van waarnemer tot beeld met 3 waarden: 
o A3 =3 m; A4.5 =4.5 m; A6 =6 m 

Daarnaast betekenen de overige kolommen in de tabellen: 
N 
aV 

proefpers. 

meting 1i" 
model 'P 

schaal D 

Aantal voegen tussen elementen; 
Standaarddeviatie eendimensionale maatafwijking in 
voeg tussen hoekpunten volgens aV=I(2ai+lfzaR2); 

De door 6 proefpersonen aangegeven duidelijkheid 
op een 7-punts numerieke categorie-schaal, in 3 blok
ken met verschillende personen (stimuli 1-108, 109-
216, 217-324); 
Aangegeven duidelijkheid op psychologische schaal; 
Op basis van model (§5.2, p.104) verwachte duidelijk
heid van maatafwijkingen; 
Waarde op de schaal voor de duidelijkheid van 
maatafwijkingen met D=('P-0.82)x(1/0.742) 
(§5.4, p.lll) 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

101 1 0 0 
101 1 0 0 
101 1 0 0 
101 1 0 0.5 
101 1 0 0.5 
101 1 0 0.5 
101 1 0 1 
101 1 0 1 
101 1 0 1 
101 1 0.25 0 
101 1 0.25 0 
101 1 0.25 0 
101 1 0.25 0.5 
101 1 0.25 0.5 
101 1 0.25 0.5 
101 1 0.25 1 
101 1 0.25 1 
101 1 0.25 1 
101 1 0.5 0 
101 1 0.5 0 
101 1 0.5 0 
101 1 0.5 0.5 
101 1 0.5 0.5 
101 1 0.5 0.5 
101 1 0.5 1 
101 1 0.5 1 
101 1 0.5 1 
101 >1 0 0 
101 >1 0 0 
101 >1 0 0 
101 > 1 0 0.5 
101 >1 0 0.5 
101 >1 0 0.5 
101 >1 0 1 
101 >1 0 1 
101 >1 0 1 
101 >1 0.25 0 
101 >1 0.25 0 
101 > 1 0.25 0 
101 > 1 0.25 0 .5 
101 > 1 0.25 0.5 
101 > 1 0.25 0.5 
101 >1 0.25 1 
101 > 1 0.25 1 
101 >1 0.25 1 
101 >1 0.5 0 
101 >1 0.5 0 
101 >1 0.5 0 
101 > 1 0.5 0.5 
101 > 1 0.5 0.5 
101 > 1 0.5 0.5 
101 >1 0.5 1 
101 >1 0.5 1 
101 >1 0.5 1 
303 1 0 0 
303 1 0 0 
303 1 0 0 
303 1 0 0.5 
303 1 0 0.5 
303 1 0 0.5 
303 1 0 1 
303 1 0 1 
303 1 0 1 
303 1 0.25 0 
303 1 0.25 0 
303 1 0 .25 0 
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6 3 
13 6 
20 4.5 
6 6 

13 4.5 
20 3 

6 4.5 
13 3 
20 6 
6 6 

13 4.5 
20 3 

6 4.5 
13 3 
20 6 

6 3 
13 6 
20 4.5 

6 4.5 
13 3 
20 6 
6 3 

13 6 
20 4.5 
6 6 

13 4.5 
20 3 
6 4.5 

13 3 
20 6 
6 3 

13 6 
20 4.5 

6 6 
13 4.5 
20 3 
6 3 

13 6 
20 4.5 

6 6 
13 4.5 
20 3 

6 4.5 
13 3 
20 6 
6 6 

13 4.5 
20 3 

6 4.5 
13 3 
20 6 
6 3 

13 6 
20 4.5 
6 6 

13 4.5 
20 3 

6 4.5 
13 3 
20 6 
6 3 

13 6 
20 4.5 

6 4.5 
13 3 
20 6 

7 0.00 
7 0.00 
7 0.00 
7 0.35 
7 0.35 
7 0.35 
7 0.71 
7 0.71 
7 0.71 
7 0.35 
7 0.35 
7 0.35 
7 0.50 
7 0.50 
7 0 .50 
7 0.79 
7 0.79 
7 0.79 
7 0.71 
7 0.71 
7 0.71 
7 0.79 
7 0.79 
7 0.79 
7 1.00 
7 1.00 
7 1.00 

67 0.00 
67 0.00 
67 0.00 
67 0.35 
67 0.35 
67 0.35 
67 0.71 
67 0.71 
67 0.71 
67 0.35 
67 0.35 
67 0.35 
67 0.50 
67 0.50 
67 0.50 
67 0.79 
67 0.79 
67 0.79 
67 0.71 
67 0.71 
67 0.71 
67 0.79 
67 0.79 
67 0.79 
67 1.00 
67 1.00 
67 1.00 

2 0.00 
2 0.00 
2 0.00 
2 0.35 
2 0.35 
2 0.35 
2 0.71 
2 0.71 
2 0.71 
2 0.35 
2 0.35 
2 0.35 

5 2 2 1 2 3 
2 2 4 2 1 3 
2 1 2 1 2 3 
523123 
2 4 3 1 3 2 
3 1 3 1 3 1 
6 5 6 6 4 3 
6 4 5 3 5 4 
5 3 5 2 4 2 
4 5 5 3 2 6 
213125 
1 1 2 1 3 2 
5 6 5 4 2 1 
2 3 4 2 3 5 
1 1 2 1 4 2 
7 7 6 6 6 6 
5 4 5 6 4 5 
5 4 4 6 6 4 
7 5 7 7 3 6 
1 4 3 5 3 5 
2 1 2 1 2 3 
7 6 7 6 4 5 
4 5 5 4 6 4 
3 2 4 2 3 3 
6 7 7 7 5 6 
6 5 6 6 4 6 
6 6 5 6 7 6 
5 1 1 1 3 1 
2 1 4 1 2 2 
6 2 2 1 2 1 
6 4 6 6 3 3 
5 4 4 5 2 3 
4 4 4 5 2 4 
7 5 6 7 6 5 
6 7 7 7 4 7 
6 6 7 7 7 7 
5 1 3 6 4 5 
6 1 1 6 2 2 
4 1 2 5 1 3 
5 2 3 2 3 3 
5 3 6 4 2 2 
4 3 5 1 3 2 
7 6 6 6 5 7 
6 6 6 7 5 7 
5 3 3 5 2 3 
7 6 6 5 6 5 
6 1 4 6 3 5 
2 1 2 2 2 1 
7 6 7 7 5 7 
6 4 6 6 3 6 
5 2 5 2 3 1 
7 7 7 7 6 6 
7 6 4 6 4 5 
7 7 6 6 4 5 
5 1 2 1 2 1 
311123 
2 1 1 1 2 2 
5 3 2 3 3 3 
3 5 4 1 1 4 
3 1 4 1 2 1 
5 6 3 4 3 5 
6 4 2 4 2 5 
2 4 2 2 2 5 
5 3 2 4 1 2 
2 1 1 1 1 1 
3 2 2 3 2 2 

1.3 
1.3 
1.1 
1.6 
1.6 
0.8 
3.0 
2.4 
2.0 
2.4 
1.2 
0.8 
2.4 
1.8 
0.8 
3.7 
2.6 
2.4 
4.0 
2.0 
1.1 
3.5 
2.4 
1.7 
4.0 
3.2 
3.5 
0.4 
1.1 
1.1 
2.4 
2.2 
2.2 
3.5 
4.2 
4.2 
2.4 
1.2 
1.6 
1.7 
2.0 
1.8 
3.7 
3.7 
1.9 
3.3 
2.4 
1.0 
4.2 
3.2 
1.6 
4.2 
3.0 
3.5 
0.8 
0.8 
0.8 
1.8 
2.0 
0.8 
2.4 
2.2 
1.4 
1.6 
0.3 
1.4 

0.8 
0.8 
0.8 
2.1 
1.9 
1.8 
3.4 
2.9 
2.7 
2.0 
1.4 
1.2 
2.5 
2.0 
1.8 
3.6 
3.0 
2.8 
3.1 
1.9 
1.5 
3.5 
2.3 
2.0 
4.3 
3.2 
2.8 
0.8 
0.8 
0.8 
2.3 
2.0 
1.9 
3.8 
3.3 
3.0 
2.1 
1.4 
1.2 
2.8 
2.2 
2.0 
4.1 
3.3 
3.0 
3.5 
2.0 
1.6 
3.8 
2.5 
2.2 
4.8 
3.5 
3.2 
0.8 
0.8 
0.8 
1.3 
1.3 
1.2 
1.9 
1.7 
1.6 
1.9 
1.3 
1.1 

0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
1.4 
1.3 
3.5 
2.9 
2.6 
1.5 
0.7 
0.5 
2.3 
1.6 
1.4 
3.8 
2.9 
2.6 
3.1 
1.4 
0.9 
3.5 
2.0 
1.6 
4.6 
3.2 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
2.0 
1.6 
1.5 
4.0 
3.3 
3.0 
1.8 
0.8 
0.5 
2.7 
1.8 
1.6 
4.4 
3.4 
3.0 
3.6 
1.6 
1.1 
4.1 
2.3 
1.8 
5.3 
3.7 
3.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.6 
0.5 
1.4 
1.2 
1.0 
1.4 
0.7 
0.4 



67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 

303 1 0.25 0.5 
303 1 0.25 0.5 
303 1 0.25 0.5 
303 1 0.25 1 
303 1 0.25 1 
303 1 0.25 1 
303 1 0.5 0 
303 1 0.5 0 
303 1 0.5 0 
303 1 0.5 0.5 
303 1 0.5 0.5 
303 1 0.5 0.5 
303 1 0.5 1 
303 1 0.5 1 
303 1 0.5 1 
303 >1 0 0 
303 >1 0 0 
303 >1 0 0 
303 >1 0 0.5 
303 > 1 0 0.5 
303 > 1 0 0.5 
303 > 1 0 1 
303 > 1 0 1 
303 > 1 0 1 
303 > 1 0.25 0 
303 > 1 0.25 0 
303 > 1 0.25 0 
303 > 1 0.25 0.5 
303 > 1 0.25 0.5 
303 > 1 0.25 0.5 
303 >1 0.25 1 
303 > 1 0.25 1 
303 > 1 0.25 1 
303 > 1 0.5 0 
303 > 1 0.5 0 
303 > 1 0.5 0 
303 > 1 0.5 0.5 
303 > 1 0.5 0.5 
303 > 1 0.5 0.5 
303 > 1 0.5 1 
303 > 1 0.5 1 
303 > 1 0.5 1 
101 1 0 0 
101 1 0 0 
101 1 0 0 
101 1 0 0.5 
101 1 0 0.5 
101 1 0 0.5 
101 1 0 1 
101 1 0 1 
101 1 0 1 
101 1 0.25 0 
101 1 0.25 0 
101 1 0.25 0 
101 1 0.25 0.5 
101 1 0.25 0.5 
101 1 0.25 0.5 
101 1 0.25 1 
101 1 0.25 1 
101 1 0.25 1 
101 1 0.5 0 
101 1 0.5 0 
101 1 0.5 0 
101 1 0.5 0.5 
101 1 0.5 0.5 
101 1 0.5 0.5 

6 3 
13 6 
20 4.5 
6 6 

13 4.5 
20 3 

6 3 
13 6 
20 4.5 
6 6 

13 4.5 
20 3 

6 4.5 
13 3 
20 6 
6 3 

13 6 
20 4.5 
6 6 

13 4.5 
20 3 

6 4.5 
13 3 
20 6 
6 6 

13 4.5 
20 3 

6 4.5 
13 3 
20 6 
6 3 

13 6 
20 4.5 

6 4.5 
13 3 
20 6 

6 3 
13 6 
20 4.5 
6 6 

13 4.5 
20 3 
6 4.5 

13 3 
20 6 
6 3 

13 6 
20 4.5 
6 6 

13 4.5 
20 3 
6 3 

13 6 
20 4.5 
6 6 

13 4.5 
20 3 
6 4.5 

13 3 
20 6 
6 6 

13 4.5 
20 3 

6 4.5 
13 3 
20 6 

2 0.50 
2 0.50 
2 0.50 
2 0.79 
2 0.79 
2 0.79 
2 0.71 
2 0.71 
2 0.71 
2 0.79 
2 0.79 
2 0.79 
2 1.00 
2 1.00 
2 1.00 
7 0 .00 
7 0.00 
7 0.00 
7 0.35 
7 0.35 
7 0.35 
7 0.71 
7 0.71 
7 0.71 
7 0.35 
7 0.35 
7 0.35 
7 0.50 
7 0.50 
7 0.50 
7 0.79 
7 0.79 
7 0.79 
7 0.71 
7 0.71 
7 0.71 
7 0.79 
7 0.79 
7 0.79 
7 1.00 
7 1.00 
7 1.00 
7 0.00 
7 0.00 
7 0.00 
7 0.35 
7 0.35 
7 0.35 
7 0.71 
7 0.71 
7 0.71 
7 0.35 
7 0.35 
7 0.35 
7 0.50 
7 0.50 
7 0.50 
7 0.79 
7 0.79 
7 0.79 
7 0.71 
7 0.71 
7 0.71 
7 0.79 
7 0.79 
7 0.79 

5 3 5 6 2 6 
423154 
312122 
5 5 4 2 4 5 
4 3 3 5 3 3 
2 3 3 3 2 1 
6 5 5 6 2 5 
4 5 5 2 2 4 
2 2 2 4 2 5 
5 6 5 3 3 5 
4 4 2 1 2 4 
2 4 4 2 2 2 
7 5 6 7 3 6 
454621 
354122 
5 1 1 1 1 5 
4 1 1 1 1 1 
4 1 2 1 1 1 
6 1 3 2 2 3 
3 1 4 2 2 1 
1 1 2 1 2 3 
6 3 3 5 3 4 
4 3 4 6 2 4 
4 2 4 4 1 3 
414325 
6 1 1 2 1 4 
2 1 1 2 1 4 
6 5 3 1 3 6 
3 1 3 1 1 1 
4 2 2 1 1 2 
7 4 6 6 6 5 
4 4 5 5 2 2 
2 2 3 4 3 2 
6 5 5 6 7 6 
4 2 4 2 2 1 
2 1 3 2 2 6 
6 4 5 7 4 7 
6 3 5 5 2 5 
4 2 5 1 1 1 
7 5 6 6 5 6 
3 5 6 5 3 6 
423122 
1 1 2 1 2 1 
3 2 1 4 2 1 
2 1 3 1 1 1 
2 3 3 1 5 3 
3 3 3 2 4 3 
6 2 2 1 4 4 
5 5 7 2 4 7 
5 7 2 5 5 6 
5 6 3 2 5 7 
2 5 6 1 2 5 
3 4 1 1 2 2 
252112 
3 6 2 1 3 4 
4 4 4 3 2 3 
43125 4 
5 5 5 4 7 7 
7 5 4 6 3 7 
3 6 2 3 6 7 
3 5 6 5 5 6 
6 5 2 1 2 5 
4 2 2 1 2 3 
4 7 5 6 5 7 
253 2 16 
6 5 1 3 1 3 

2.7 
2.0 
1.1 
2.4 
1.9 
1.6 
2.8 
2.2 
1.4 
2.6 
1.6 
1.4 
3.5 
2.2 
1.6 
0.4 
0.3 
0.4 
1.6 
1.2 
0.8 
2.0 
2.2 
2.0 
2.0 
0.8 
0.8 
2.0 
0.4 
1.1 
3.3 
2.2 
1.6 
3.3 
1.3 
1.3 
3.0 
2.6 
0.8 
3.3 
2.7 
1.3 
0.6 
1.4 
0.6 
2.0 
2.1 
1.8 
2.8 
2.9 
2.8 
1.8 
1.4 
1.3 
2.1 
2.3 
2.3 
2.9 
3.1 
2.3 
2.9 
1.8 
1.5 
3.1 
1.8 
2 .1 

2.0 
1.5 
1.3 
2.3 
1.8 
1.7 
2.9 
1.8 
1.5 
3.0 
1.9 
1.6 
3.2 
2.1 
1.8 
0.8 
0.8 
0.8 
1.4 
1.3 
1.2 
2.0 
1.8 
1.7 
2.0 
1.4 
1.2 
2.1 
1.5 
1.4 
2.4 
1.9 
1.7 
3.1 
1.9 
1.5 
3.2 
2.0 
1.6 
3.4 
2.2 
1.9 
0.8 
0.8 
0.8 
2.1 
1.9 
1.8 
3.4 
2.9 
2.7 
2.0 
1.4 
1.2 
2.5 
2.0 
1.8 
3.6 
3.0 
2.8 
3.1 
1.9 
1.5 
3.5 
2.3 
2.0 

1.6 
0.9 
0.7 
2.0 
1.3 
1.1 
2.9 
1.3 
0.9 
2.9 
1.4 
1.0 
3.2 
1.8 
1.3 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.8 
0.6 
0.6 
1.5 
1.3 
1.1 
1.5 
0.7 
0.5 
1.7 
0.9 
0.7 
2.2 
1.4 
1.2 
3.1 
1.4 
0.9 
3.2 
1.6 
1.1 
3.4 
1.9 
1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
1.4 
1.3 
3.5 
2.9 
2.6 
1.5 
0.7 
0.5 
2.3 
1.6 
1.4 
3.8 
2.9 
2.6 
3.1 
1.4 
0.9 
3.5 
2.0 
1.6 
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133 101 1 0.5 1 6 3 7 1.00 7 7 7 7 6 7 4.2 4.3 4.6 
134 101 1 0.5 1 13 6 7 1.00 6 5 5 2 5 7 2.9 3.2 3.2 
135 101 1 0.5 1 20 4.5 7 1.00 5 6 4 3 5 7 2.8 2.8 2.7 
136 101 >1 0 0 6 6 67 0.00 2 1 2 3 4 1 1.4 0.8 0.0 
137 101 >1 0 0 13 4.5 67 0.00 1 1 2 1 3 1 0.6 0.8 0.0 
138 101 >1 0 0 20 3 67 0.00 3 2 1 3 2 1 1.4 0.8 0.0 
139 101 >1 0 0.5 6 4.5 67 0.35 3 1 5 5 5 5 2.7 2.3 2.0 
140 101 >1 0 0.5 13 3 67 0.35 7 2 4 2 4 5 2.4 2.0 1.6 
141 101 >1 0 0.5 20 6 67 0.35 4 2 2 5 4 6 2.4 1.9 1.5 
142 101 >1 0 1 6 3 67 0.71 7 6 7 7 6 7 4.1 3.8 4.0 
143 101 >1 0 1 13 6 67 0.71 6 4 5 6 7 7 3.5 3.3 3.3 
144 101 >1 0 1 20 4.5 67 0.71 7 6 3 7 6 6 3.6 3.0 3.0 
145 101 > 1 0.25 0 6 4.5 67 0.35 6 3 5 1 4 3 2.3 2.1 1.8 
146 101 > 1 0 .25 0 13 3 67 0.35 1 1 2 3 2 1 1.0 1.4 0.8 
147 101 > 1 0 .25 0 20 6 67 0.35 2 6 1 4 2 1 1.4 1.2 0.5 
148 101 > 1 0.25 0.5 6 3 67 0.50 2 6 4 6 3 6 2.5 2.8 2.7 
149 101 > 1 0.25 0.5 13 6 67 0.50 2 2 2 5 3 6 1.8 2.2 1.8 
150 101 > 1 0.25 0.5 20 4.5 67 0.50 4 5 2 5 3 3 2.3 2.0 1.6 
151 101 > 1 0.25 1 6 6 67 0.79 6 6 7 5 6 6 3.5 4.1 4.4 
152 101 >1 0.25 1 13 4.5 67 0.79 6 4 6 5 5 7 3.1 3.3 3.4 
153 101 >1 0.25 1 20 3 67 0.79 6 5 2 5 3 2 2.3 3.0 3.0 
154 101 >1 0.5 0 6 3 67 0.71 6 5 7 5 6 7 3.5 3.5 3.6 
155 101 >1 0.5 0 13 6 67 0.71 2 1 4 2 4 2 1.5 2.0 1.6 
156 101 > 1 0.5 0 20 4.5 67 0.71 2 4 1 3 2 2 1.5 1.6 1.1 
157 101 > 1 0.5 0.5 6 6 67 0.79 7 5 6 6 7 6 3.6 3.8 4.1 
158 101 > 1 0.5 0.5 13 4.5 67 0.79 5 5 3 4 6 5 2.7 2.5 2.3 
159 101 > 1 0.5 0 .5 20 3 67 0.79 5 4 5 6 6 3 2.8 2.2 1.8 
160 101 > 1 0.5 1 6 4.5 67 1.00 6 6 7 7 7 7 4.1 4.8 5.3 
161 101 > 1 0.5 1 13 3 67 1.00 7 6 5 7 7 7 4.1 3.5 3.7 
162 101 > 1 0.5 1 20 6 67 1.00 4 7 4 6 5 7 3.1 3.2 3.1 
163 303 1 0 0 6 3 2 0.00 1 3 1 2 2 2 1.3 0.8 0.0 
164 303 1 0 0 13 6 2 0.00 2 4 1 2 2 1 1.3 0.8 0.0 
165 303 1 0 0 20 4.5 2 0.00 3 1 1 1 2 1 0.6 0.8 0.0 
166 303 1 0 0.5 6 6 2 0.35 1 2 1 1 2 3 1.0 1.3 0.7 
167 303 1 0 0.5 13 4.5 2 0.35 2 4 2 1 1 3 1.4 1.3 0.6 
168 303 1 0 0.5 20 3 2 0.35 2 1 1 1 2 2 1.0 1.2 0.5 
169 303 1 0 1 6 4.5 2 0.71 5 6 3 2 6 3 2.3 1.9 1.4 
170 303 1 0 1 13 3 2 0.71 4 5 1 1 3 5 2.3 1.7 1.2 
171 303 1 0 1 20 6 2 0.71 2 2 1 1 1 5 1.0 1.6 1.0 
172 303 1 0.25 0 6 6 2 0.35 2 3 2 3 3 2 1.8 1.9 1.4 
173 303 1 0 .25 0 13 4.5 2 0.35 2 2 5 1 2 3 1.5 1.3 0.7 
174 303 1 0.25 0 20 3 2 0.35 3 1 1 1 2 1 0.6 1.1 0.4 
175 303 1 0.25 0.5 6 4.5 2 0.50 3 2 2 5 1 2 1.5 2.0 1.6 
176 303 1 0 .25 0 .5 13 3 2 0.50 1 5 1 2 1 1 0.6 1.5 0.9 ' 177 303 1 0 .25 0 .5 20 6 2 0 .50 3 3 1 1 2 2 1.4 1.3 0.7 
178 303 1 0.25 1 6 3 2 0.79 5 4 3 4 6 7 2.5 2.3 2.0 
179 303 1 0.25 1 13 6 2 0.79 2 2 3 2 5 3 1.8 1.8 1.3 
180 303 1 0.25 1 20 4.5 2 0.79 3 2 4 2 2 1 1.5 1.7 1.1 
181 303 1 0.5 0 6 4.5 2 0.71 6 6 2 2 3 4 2.3 2.9 2.9 
182 303 1 0.5 0 13 3 2 0.71 1 1 2 2 2 4 1.3 1.8 1.3 
183 303 1 0.5 0 20 6 2 0.71 3 2 1 2 1 5 1.4 1.5 0.9 
184 303 1 0.5 0 .5 6 3 2 0.79 5 6 3 5 6 7 3.1 3.0 2.9 
185 303 1 0.5 0.5 13 6 2 0.79 2 5 3 5 2 5 2.3 1.9 1.4 
186 303 1 0.5 0.5 20 4.5 2 0.79 1 2 1 2 1 5 1.0 1.6 1.0 
187 303 1 0.5 1 6 6 2 1.00 7 6 5 7 5 6 3.5 3.2 3.2 
188 303 1 0.5 1 13 4.5 2 1.00 3 3 3 2 2 6 2.0 2.1 1.8 
189 303 1 0.5 1 20 3 2 1.00 2 3 5 1 2 3 1.8 1.8 1.3 
190 303 > 1 0 0 6 4.5 7 0.00 2 2 5 1 2 2 1.4 0.8 0.0 
191 303 > 1 0 0 13 3 7 0.00 1 1 1 1 1 1 0.1 0.8 0.0 
192 303 > 1 0 0 20 6 7 0.00 1 1 1 2 1 4 0.6 0.8 0.0 
193 303 > 1 0 0.5 6 3 7 0.35 2 2 5 1 1 1 1.0 1.4 0.8 
194 303 > 1 0 0 .5 13 6 7 0.35 4 1 4 3 2 3 2.1 1.3 0.6 
195 303 > 1 0 0.5 20 4.5 7 0.35 1 1 1 1 3 3 0.6 1.2 0.6 
196 303 > 1 0 1 6 6 7 0.71 5 1 5 4 3 5 2.5 2.0 1.5 
197 303 > 1 0 1 13 4.5 7 0.71 1 2 2 3 5 2 1.5 1.8 1.3 
198 303 > 1 0 1 20 3 7 0.71 1 2 1 6 1 4 1.0 1.7 1.1 
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199 303 >1 0.25 0 6 3 7 0.35 5 3 2 1 6 6 2.3 2.0 1.5 
200 303 >1 0.25 0 13 6 7 0.35 5 2 1 2 3 5 1.8 1.4 0.7 
201 303 >1 0.25 0 20 4.5 7 0.35 1 2 6 2 2 2 1.4 1.2 0.5 
202 303 >1 0.25 0.5 6 6 7 0.50 2 2 3 6 3 2 1.8 2.1 1.7 
203 303 >1 0.25 0.5 13 4.5 7 0.50 6 2 2 5 2 5 1.8 1.5 1.0 
204 303 >1 0.25 0.5 20 3 7 0.50 1 1 1 1 1 4 0.4 1.4 0 .7 
205 303 >1 0.25 1 6 4.5 7 0.79 5 4 5 7 5 6 2.9 2.4 2.2 
206 303 >1 0.25 1 13 3 7 0.79 2 3 3 7 3 1 2.0 1.9 1.4 
207 303 >1 0.25 1 20 6 7 0.79 5 5 1 3 3 4 2.3 1.7 1.2 
208 303 >1 0.5 0 6 6 7 0.71 6 5 6 4 5 7 3.1 3.1 3.1 
209 303 >1 0.5 0 13 4.5 7 0.71 7 6 1 4 2 3 2.3 1.9 1.4 
210 303 >1 0 .5 0 20 3 7 0.71 2 2 1 1 3 1 1.0 1.5 0.9 
211 303 >1 0.5 0.5 6 4.5 7 0.79 6 6 6 6 3 6 3.4 3.2 3.2 
212 303 >1 0.5 0.5 13 3 7 0.79 2 5 2 7 3 6 2.3 2.0 1.6 
213 303 >1 0.5 0.5 20 6 7 0.79 5 2 3 5 2 2 1.8 1.6 1.1 
214 303 >1 0.5 1 6 3 7 1.00 6 6 5 7 6 7 3.6 3.4 3.4 
215 303 >1 0.5 1 13 6 7 1.00 4 4 4 1 4 7 2.4 2.2 1.9 
216 303 > 1 0.5 1 20 4.5 7 1.00 5 5 1 1 3 1 1.0 1.9 1.5 
217 101 1 0 0 6 6 7 0.00 1 1 1 1 2 1 0.7 0.8 0.0 
218 101 1 0 0 13 4.5 7 0.00 1 1 2 1 1 1 0.7 0.8 0.0 
219 101 1 0 0 20 3 7 0.00 1 1 1 1 1 1 0.4 0.8 0.0 
220 101 1 0 0.5 6 4.5 7 0.35 3 2 3 1 1 4 2.1 2.1 1.7 
221 101 1 0 0.5 13 3 7 0.35 2 1 3 1 6 2 1.6 1.9 1.4 
222 101 1 0 0.5 20 6 7 0.35 3 1 2 2 6 2 1.8 1.8 1.3 
223 101 1 0 1 6 3 7 0.71 6 5 5 7 6 7 3.6 3.4 3.5 
224 101 1 0 1 13 6 7 0.71 5 3 3 5 5 2 2.4 2.9 2.9 
225 101 1 0 1 20 4.5 7 0.71 5 3 4 6 7 5 3.1 2.7 2.6 
226 101 1 0.25 0 6 4.5 7 0.35 4 2 5 2 2 3 2.1 2.0 1.5 
227 101 1 0.25 0 13 3 7 0.35 1 2 1 1 3 3 1.2 1.4 0.7 
228 101 1 0.25 0 20 6 7 0.35 2 1 1 1 2 2 1.2 1.2 0.5 
229 101 1 0.25 0.5 6 3 7 0.50 5 5 6 3 5 5 3.1 2.5 2.3 
230 101 1 0.25 0.5 13 6 7 0.50 3 2 2 2 4 2 1.8 2.0 1.6 
231 101 1 0.25 0.5 20 4.5 7 0.50 1 1 3 4 1 1 0.8 1.8 1.4 
232 101 1 0.25 1 6 6 7 0.79 7 2 4 6 6 5 3.3 3.6 3.8 
233 101 1 0.25 1 13 4.5 7 0.79 6 6 3 6 6 5 3.5 3.0 2.9 
234 101 1 0.25 1 20 3 7 0.79 6 6 4 6 4 5 3.3 2.8 2.6 
235 101 1 0.5 0 6 3 7 0.71 6 6 5 5 5 4 3.2 3.1 3.1 
236 101 1 0.5 0 13 6 7 0.71 2 4 1 2 5 4 2.1 1.9 1.4 
237 101 1 0.5 0 20 4.5 7 0.71 1 1 1 1 4 1 0.7 1.5 0.9 
238 101 1 0.5 0.5 6 6 7 0.79 7 5 4 7 5 5 3.2 3.5 3.5 
239 101 1 0.5 0.5 13 4.5 7 0.79 2 3 3 4 7 4 2.4 2.3 2.0 
240 101 1 0.5 0.5 20 3 7 0.79 4 3 2 3 5 2 2.2 2.0 1.6 
241 101 1 0.5 1 6 4.5 7 1.00 7 7 6 7 6 3 3.9 4.3 4.6 
242 101 1 0.5 1 13 3 7 1.00 7 6 5 7 7 3 3.9 3.2 3.2 
243 101 1 0 .5 1 20 6 7 1.00 5 5 4 5 6 2 3.0 2.8 2.7 
244 101 > 1 0 0 6 3 67 0.00 2 1 1 1 2 3 1.2 0.8 0.0 
245 101 >1 0 0 13 6 67 0.00 3 2 1 1 2 1 1.2 0.8 0.0 
246 101 >1 0 0 20 4.5 67 0.00 2 1 2 1 2 2 1.4 0.8 0.0 
247 101 >1 0 0.5 6 6 67 0.35 2 2 4 4 3 3 2.2 2.3 2.0 
248 101 >1 0 0.5 13 4.5 67 0.35 5 3 2 2 6 3 2.2 2.0 1.6 
249 101 >1 0 0.5 20 3 67 0.35 5 5 2 3 3 4 2.4 1.9 1.5 
250 101 >1 0 1 6 4.5 67 0.71 6 4 7 7 7 5 3.9 3.8 4.0 
251 101 >1 0 1 13 3 67 0.71 6 5 7 7 7 4 3.9 3.3 3.3 
252 101 > 1 0 1 20 6 67 0.71 5 3 7 7 6 5 3.3 3.0 3.0 
253 101 > 1 0.25 0 6 6 67 0.35 2 2 2 2 3 1 1.6 2.1 1.8 
254 101 > 1 0.25 0 13 4.5 67 0.35 2 3 1 1 1 2 1.2 1.4 0 .8 
255 101 >1 0.25 0 20 3 67 0.35 2 1 1 2 1 1 0.8 1.2 0.5 
256 101 >1 0.25 0.5 6 4.5 67 0.50 4 4 5 6 5 2 2.8 2.8 2.7 
257 101 >1 0.25 0.5 13 3 67 0.50 5 4 4 1 4 4 2.6 2.2 1.8 
258 101 > 1 0.25 0.5 20 6 67 0.50 4 2 2 4 3 3 2.2 2.0 1.6 
259 101 >1 0.25 1 6 3 67 0.79 6 7 6 7 7 5 3.9 4.1 4.4 
260 101 > 1 0.25 1 13 6 67 0.79 6 6 7 5 5 3 3.3 3.3 3.4 
261 101 > 1 0.25 1 20 4.5 67 0.79 4 2 4 2 4 4 2.5 3.0 3.0 
262 101 > 1 0.5 0 6 4.5 67 0.71 6 7 7 6 7 7 4.1 3.5 3.6 
263 101 >1 0.5 0 13 3 67 0.71 2 1 2 1 6 4 1.6 2.0 1.6 
264 101 > 1 0.5 0 20 6 67 0.71 3 2 2 1 4 1 1.6 1.6 1.1 
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265 101 >1 0.5 0.5 6 3 67 0.79 6 7 7 7 7 7 4.3 3.8 4.1 
266 101 >1 0.5 0.5 13 6 67 0.79 3 4 3 4 4 1 2.4 2.5 2.3 
267 101 >1 0.5 0.5 20 4.5 67 0.79 3 4 2 2 5 3 2.2 2.2 1.8 
268 101 >1 0.5 1 6 6 67 1.00 6 7 6 7 7 7 4.1 4.8 5.3 
269 101 >1 0.5 1 13 4.5 67 1.00 6 6 7 7 7 5 3.9 3.5 3.7 
270 101 >1 0.5 1 20 3 67 1.00 6 6 7 7 7 7 4.1 3.2 3.1 
271 303 1 0 0 6 4.5 2 0.00 2 4 1 1 2 1 1.2 0.8 0.0 
272 303 1 0 0 13 3 2 0.00 1 1 1 1 1 3 0.7 0.8 0.0 
273 303 1 0 0 20 6 2 0.00 2 2 1 1 2 1 1.2 0.8 0.0 
274 303 1 0 0.5 6 3 2 0.35 5 3 2 1 2 2 1.8 1.3 0 .7 
275 303 1 0 0.5 13 6 2 0.35 2 2 2 2 1 2 1.6 1.3 0.6 
276 303 1 0 0.5 20 4.5 2 0.35 1 2 1 1 5 2 1.2 1.2 0.5 
2n 303 1 0 1 6 6 2 0.71 2 6 3 2 2 2 1.8 1.9 1.4 
278 303 1 0 1 13 4.5 2 0.71 4 3 2 2 2 1 1.8 1.7 1.2 
279 303 1 0 1 20 3 2 0.71 1 2 1 2 2 1 1.2 1.6 1.0 
280 303 1 0.25 0 6 3 2 0.35 2 1 6 2 3 4 2.1 1.9 1.4 
281 303 1 0.25 0 13 6 2 0.35 1 2 2 1 3 3 1.6 1.3 0.7 
282 303 1 0.25 0 20 4.5 2 0.35 1 1 4 1 1 1 0.7 1.1 0.4 
283 303 1 0.25 0.5 6 6 2 0.50 3 2 3 2 2 2 1.8 2.0 1.6 
284 303 1 0.25 0.5 13 4.5 2 0.50 3 1 2 2 3 2 1.8 1.5 0.9 
285 303 1 0.25 0.5 20 3 2 0.50 1 2 2 1 1 2 1.2 1.3 0.7 
286 303 1 0.25 1 6 4.5 2 0.79 6 6 4 3 5 3 2.8 2.3 2.0 
287 303 1 0.25 1 13 3 2 0.79 2 3 3 2 2 3 2.1 1.8 1.3 
288 303 1 0.25 1 20 6 2 0.79 2 4 2 1 4 2 1.8 1.7 1.1 
289 303 1 0.5 0 6 6 2 0.71 4 6 3 5 3 4 2.6 2.9 2.9 
290 303 1 0.5 0 13 4.5 2 0.71 4 2 2 1 5 3 2.1 1.8 1.3 
291 303 1 0.5 0 20 3 2 0.71 3 2 1 1 4 3 2.1 1.5 0.9 
292 303 1 0.5 0.5 6 4.5 2 0.79 6 4 3 4 5 6 2.8 3.0 2.9 
293 303 1 0.5 0.5 13 3 2 0.79 5 3 3 2 5 2 2.2 1.9 1.4 
294 303 1 0.5 0.5 20 6 2 0.79 2 2 1 3 2 1 1.5 1.6 1.0 
295 303 1 0.5 1 6 3 2 1.00 6 6 6 6 5 6 3.6 3.2 3.2 
296 303 1 0.5 1 13 6 2 1.00 3 3 1 4 2 4 2.2 2.1 1.8 
297 303 1 0.5 1 20 4.5 2 1.00 4 2 2 2 4 1 1.8 1.8 1.3 
298 303 >1 0 0 6 6 7 0.00 1 1 1 1 1 1 0.4 0.8 0.0 
299 303 >1 0 0 13 4.5 7 0.00 1 1 1 1 1 2 0.7 0.8 0.0 
300 303 >1 0 0 20 3 7 0.00 1 1 1 1 2 1 0.7 0.8 0.0 
301 303 >1 0 0.5 6 4.5 7 0.35 2 1 2 1 2 3 1.5 1.4 0.8 
302 303 >1 0 0.5 13 3 7 0.35 1 1 1 2 1 2 0.8 1.3 0.6 
303 303 >1 0 0.5 20 6 7 0.35 1 2 5 2 1 1 1.2 1.2 0.6 
304 303 >1 0 1 6 3 7 0.71 6 4 2 4 6 3 2.6 2.0 1.5 
305 303 >1 0 1 13 6 7 0.71 2 4 3 2 1 2 1.8 1.8 1.3 
306 303 >1 0 1 20 4.5 7 0.71 4 3 2 2 4 2 2.1 1.7 1.1 
307 303 >1 0.25 0 6 4.5 7 0.35 4 4 4 5 2 2 2.6 2.0 1.5 
308 303 >1 0.25 0 13 3 7 0.35 2 1 2 1 5 1 1.2 1.4 0.7 
309 303 >1 0.25 0 20 6 7 0.35 2 1 2 1 4 1 1.2 1.2 0.5 
310 303 >1 0.25 0.5 6 3 7 0.50 4 2 2 2 2 2 1.7 2.1 1.7 
311 303 >1 0.25 0.5 13 6 7 0.50 3 1 2 1 3 2 1.6 1.5 0.9 
312 303 >1 0.25 0.5 20 4.5 7 0.50 1 2 1 1 1 1 0.7 1.4 0.7 
313 303 >1 0.25 1 6 6 7 0.79 6 6 5 5 6 3 3.3 2.4 2.2 
314 303 >1 0.25 1 13 4.5 7 0.79 3 3 5 3 2 3 2.2 1.9 1.4 
315 303 >1 0.25 1 20 3 7 0.79 2 2 2 1 6 2 1.6 1.7 1.2 
316 303 >1 0.5 0 6 3 7 0.71 5 5 6 7 6 3 3.3 3.1 3.1 
317 303 >1 0.5 0 13 6 7 0.71 2 1 2 4 4 2 1.8 1.9 1.4 
318 303 >1 0.5 0 20 4.5 7 0.71 1 1 1 2 6 2 1.2 1.5 0.9 
319 303 >1 0.5 0.5 6 6 7 0.79 5 4 6 7 6 3 3.3 3.2 3.2 
320 303 >1 0.5 0.5 13 4.5 7 0.79 5 2 5 1 7 6 3.1 2.0 1.6 
321 303 >1 0.5 0.5 20 3 7 0.79 2 1 2 2 2 2 1.6 1.6 1.1 
322 303 >1 0.5 1 6 4.5 7 1.00 6 7 6 7 6 5 3.7 3.4 3.4 
323 303 >1 0.5 1 13 3 7 1.00 5 1 1 3 6 4 2.4 2.2 1.9 
324 303 >1 0.5 1 20 6 7 1.00 4 4 4 2 6 2 2.6 1.9 1.5 

gemiddelde 324 beelden: 2.08 2.08 1.69 
met spreiding: 0.99 0.89 1.20 
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Bijlage F 

Toetsing van de onderzoeksmethode 
bij experiment "duidelijkheid" 

Met experiment "duidelijkheid" (§4.4 en §4.5) zijn gegevens over de dui
delijkheid van maatafwijkingen verzameld met dia's van vlaktekeningen 
als simulatie van maatafwijkingen in regelmatige patronen die direct 
worden waargenomen. De mondelinge instructie aan de proefpersonen 
luidde: 

"Dit is een experiment op het gebied van de duidelijkheid van 
maatafwijkingen in de voegen tussen elementen. In dit voorbeeld (dia: 
beeld 250) kunt U zien dat de zwarte voeg tussen de witte elementen 
niet overal even breed is. De bedoeling van dit experiment is te achter
halen hoe duidelijk die verschillen, die maatafwijkingen zijn. Daartoe 
laat ik, met een korte pauze halverwege, in totaal 127 beelden zien 
waarbij 

de maatafwijkingen varieren, 
de grootte van de voeg varieert (voorbeeld dia: beeld 156) 
de grootte en aantal van de witte vierkanten varieren (voorbeeld 
dia: beeld 180) en 
bet beeld varieert. Behalve een dia-projectie kan bet beeld een 
betegeld paneel zijn (voorbeeld tegel-paneel CA). 

U wordt gevraagd de duidelijkheid van de verschillen in de voegen in 
bet totale beeld aan te geven met een kruis onder een van de catego
rieen 1-7, waarbij 

1: zeer slecht zichtbaar, en 
7: zeer goed zichtbaar betekent. 

Ik zal U een idee geven van de grootte van de maatafwijkingen die U 
kunt verwachten. De kleinste maatafwijkingen zien er op dia uit zoals 
( dia: beeld 30), de grootste maatafwijkingen die U in de voegen kunt 
verwachten zijn (dia's: beelden 52 en 295) in de beelden met het groot
ste en bet kleinste aantal elementen. 

Het gaat er dus om dat U de duidelijkheid van de maatafwijkin
gen per beeld op een aparte regel aangeeft met een kruis in de overeen
komstige categorie". 
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Met variantie-analyse wordt hier eerst nagegaan in hoeverre er verschil 
in duidelijkheid bestaat tussen dezelfde maatafwijkingen in betegelde pa
nelen en in geprojecteerde vlaktekeningen. Ook is nagegaan in hoeverre 
er verschil bestaat tussen de aangegeven duidelijkheid van maatafwij
kingen in beelden die meerdere malen door dezelfde personen zijn 
beoordeeld. Daartoe is de aangegeven duidelijkheid geanalyseerd van de 
12 beelden die door alle 18 proefpersonen zijn beoordeeld, namelijk: 
• 3 paar dubbele beelden (25ajb, 109a/b en 302a/b ); 
• 3 betegelde panelen met combinaties maatafwijkingen BA, BB en 

AC (tabel3.3.1). Dit gaf de beelden T/BA, T/BB en T/AC; 
• 3 dia's van vlak-tekeningen met dezelfde maten en maatafwij

kingen als de betegelde panel en (D /BA, D /BB en D / AC). 

Per beeld zijn de 18 waarnemingen samen verwerkt tot een waarde op 
een gezamenlijke lineaire psychologische schaal tp (§3.4.1), met als 
eenheid de standaarddeviatie van de individuele waarneming (tabel F). 

11: :liO < F fiG[~~ m.:; 
l't •' :: • '::ot:');' .• ,.,,, ·?~' i \! 

25a 
25b 
109a 
109b 
302a 
302b 

IT/BA 
DV/BA 
T/BB 
DV/BB 
T/AC 
DV/AC 

101 1 0.50 1 6 
101 1 0.50 1 6 
101 1 0 0 6 
101 1 0 0 6 
303 > 1 0 0.50 13 
303 >1 0 0.50 13 
151 >1 0.43 0.10 10 
151 >1 0.43 0.10 10 
151 >1 0.43 0.55 10 
151 >1 0.43 0.55 10 
151 >1 0.10 1.11 10 
151 >1 0.10 1.11 10 

677756 
676655 
433222 
324122 
314112 
4 2 2 1 1 1 
622125 
633223 
634646 
755646 
777765 
766776 

'9: '00) 

465667 675755 
772567 555764 
112121 122111 
114121 121211 
251112 111212 
114222 121111 
214332 422135 
222354 532145 
762654 652465 
654576 624573 
776575 577777 
766777 677777 

Tabel F Kenmerken en waardering van de 12 bee/den die door alle 18 
proefpersonen zijn beoordeeld op een 7-punts categorieschaal. De 
kenmerken zijn: grootte G, aantal rijen P, voegbreedte V, de spreiding 
aT voor de translatie en a R voor de rotatie van element en. Alle mat en 
zijn in millimeters 

De standaarddeviatie van de waarde van een beeld op de tp-schaal 
bedraagt bij 18 waarnemingen 1/118 = 0.236. De standaarddeviatie van 
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bet verschil tussen twee beelden B1 en B2 op deze schaal volgt uit de 
standaarddeviatie van de afzonderlijke beelden: 

(JB1-B2 =/(0.2362+ 0.2362) =0.334 (F.1) 

Wordt hetzelfde beeld tweemaal beoordeeld dan wordt de standaard
deviatie van bet verschil in aangegeven duidelijkheid op de 1f -schaal 
geschat op 0.334. 

De gemeten verschillen op de psychologische schaal 1f tussen de dubbele 
beelden bedragen (tabel E): 

25a-25b = 0.3 
109a-109b= 0.1 
302a-302b= 0 

De gemeten verschillen in de duidelijkheid van dezelfde maatafwijkingen 
tussen betegelde panelen en geprojecteerde vlaktekeningen bedragen: 

DV /BA-T /BA = 0.3 
DV /BB-T /BB = 0.1 
DV/AC-T/AC= 0 

Alle gemeten verschillen op de psychologische schaal zijn kleiner dan de 
standaarddeviatie 0.334 van bet verschil tussen twee beelden bij 18 waar
nemingen. Deze geringe verschillen geven geen aanleiding te veronder
stellen dat er verschil in de aangegeven duidelijkheid van maatafwijkin
gen bestaat: 
• tussen beelden met dezelfde maatafwijkingen die meerdere malen 

zijn getoond; 
• tussen beelden met dezelfde maatafwijkingen in betegelde panelen 

en in geprojecteerde vlaktekeningen. 
Deze gegevens geven daarmee geen enkele aanleiding te twijfelen aan 
de gevolgde onderzoeksmethode. 
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Bijlage G 

Varian tie-analyse 
van experiment "duidelijkheid" 

G.l Inleiding 
De beelden met maatafwijkingen van experiment "duidelijkheid" bestaan 
uit regelmatige patronen van witte vierkanten op een donkere ach
tergrond met alle mogelijke combinaties van: 
• 2 variabelen met 2 parameterwaarden: 

c grootte G (101/303 mm); 
c uitgebreidheid van patroon P (1 rij/meerdere rijen). 

• 4 variabelen met 3 parameterwaarden: 
c translatie T van elementen (aT= 0, 0.25, 0.50 mm); 
c rotatie R van elementen (aR = 0, 0.50, 1 mm); 
c voegbreedte V ( 6, 13, 20 mm); 
c afstand A (3, 4.5, 6 m); 

De 324 mogelijke combinaties zijn verdeeld over 3 blokken van 108 
beelden waarbij alle parameterwaarden even vaak voorkomen. Elk blok 
is eenmaal door 6 verschillende personen beoordeeld in 3 sessies met 2 
personen per blok. Per blok is een gelijk aantal mannelijke en vrouwe
lijke proefpersonen gekozen. Verder zijn de 18 proefpersonen willekeu
rig ingedeeld. De factoren proefpersoon en sessie hebben daarmee 
stochastische parameterwaarden. De· overige factoren hebben vaste 
waarden. 

De analyse van deze uitkomsten is gedaan op basis van de psycho
logische schaalwaarde lJ1, die bij bet midden van de oorspronkelijke 
categorieen hoort. De standaarddeviatie van de afzonderlijke waarne
mingen is de eenheid van de lineaire psychologische schaal lJ1. 

De invloeden van (interacties tussen) de verschillende factoren op 
de duidelijkheid van maatafwijkingen zijn achterhaald met variantie
analyse, waarmee achtereenvolgens is ingegaan op 
• invloeden van individuele proefpersoon I, geslacht X, sessie S en 

blok B op de duidelijkheid van maatafwijkingen (§G.2); 
• invloeden van hoofdeffecten (grootte G, patroon P, translatie T, 

rotatie R, voegbreedte V en afstand A) en hun interacties op de 
duidelijkheid van maatafwijkingen (§G.3). 
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De variantie-analyses zijn uitgevoerd met de procedures ANOVA en 
GLM van het programma SAS [1985]. De gebruikte afkortingen zijn in 
bijlage C uitgelegd. 

G.2 lnvloeden van proefpersoon I, geslacht X, sessie S en blok B op de 
aangegeven duidelijkheid van maatafwijkingen 

De 1944 waarnemingen zijn verwerkt in de variantie-analyse in tabel 
G.l. Daarin is nagegaan in hoeverre verschillen tussen individuele 
proefpersonen I, geslachten X, sessies S en blokken B als hoofdeffect en 
in twee-factor interacties significant invloed hebben op de aangegeven 
duidelijkheid van maatafwijkingen. 

De variantie-componenten in de laatste kolom van tabel G.l (serrect) zijn 
een goede maat voor het praktisch belang van een factor, op basis van 
de gekozen parameterwaarden. 

In tabel G.2 staan de factoren waarmee op basis van de opzet van dit 
experiment de verwachting van het gemiddeld kwadraat E(GK) van de 
effecten is berekend. Uit deze specificatie volgt in de laatste kolom de 
term voor de F-toets. Uit de vergelijkingen in tabel G.2 kunnen de 
gegevens in tabel G.l door substitutie worden afgeleid. De schatting van 
de rest-variantie (s2

0
) in deze tabellen is berekend vanuit de kwadraten

sommen en vrijheidsgraden van de componenten met 3 of meer factoren. 

Verschillen tussen personen en de interacties tussen personen en soort 
maatafwijkingen, aantal rijen elementen of voegbreedte blijken signifi
cant van invloed op de waardering van de duidelijkheid van maatafwij
kingen. Van verschillen tussen geslachten (X), sessies (S) of blokken (B) 
is geen significante invloed aangetoond. 

Significante verschillen tussen personen en tussen combinaties van 
soorten maatafwijkingen en personen kwamen ook in experiment 
"simulatie" naar voren (§3.4, p.54) en liggen in beide experimenten in 
dezelfde orde van grootte. Deze verschillen tussen personen hebben 
belangrijk minder invloed op de aangegeven duidelijkheid dan verschil
len tussen de parameterwaarden van de hoofdeffecten voegbreedte, 
grootte element en maatafwijkingen. 
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It"' 

190.41 
24.34 

254.19 
555.80 
323.26 

1 190.41 
1 24.34 
2 127.09 
2 277.90 
2 161.63 

405.13 
8.17 

198.56 
217.11 
115.45 

IJ,,········•• 
1.88 
3.59 
3.13 

2 0.94 
2 1.80 

2.09 
0.29 
0.42 
0.89 
0.71 

.. l?. 

14.81 
37.75 
79.68 
6.54 
5.78 

83.03 
6.72 

1 3.13 
2 7.41 
6 6.29 
9 8.85 
1 6.54 
2 2.89 
2 41.52 
2 3.36 

14.48 
10.70 
4.73 

·~ y ~}} } 
11.46 
2.79 
5.28 
3.84 

2 5.73 
6 0.47 

67.92 
5.50 
9.37 
0.80 
0.97 
3.14 
1.09 
4.47 

g ~r ... ,;,>.,.••••'•'•'•''''•>{>•••• F i') <• 

totaal 

17.85 
24.60 
40.04 
91 .82 

7.67 
19.26 
8.35 

15.31 
34.20 
14.19 
16.81 
17.75 
5.34 
7.33 

1061 .21 

2996.01 

9 0.59 
2 1.92 
6 2.98 
9 2.73 
4 10.01 
4 22.96 

12 0.64 
18 1.07 
4 2.09 

12 1.28 
18 1.90 
4 3.55 

12 1.40 
18 0.99 
12 0.45 
18 0.41 

1736 0.61 (52
0 ) 

1943 

16.38 
37.56 
0.60 
1.75 
3.42 
0.67 
3.11 
5.81 
1.47 
1.62 
1.10 
0.67 

Tabel G.l Variantie-analyse van hoofdeffecten en twee-jactor inter
acties bij de duidelijkheid van 324 beelden verdeeld over 3 blokken B 
en beoordeeld door twee proefpersonen I per sessie S met geslacht X, 
met 3 sessies per blok Onderling varieren de beelden in grootte G 
(101/303 mm) van elementen, uitgebreidheid patroon P (1 of meer 
rijen), maatafwijkingen door translatie T (0/0.25/0.50 mm), maataf
wijkingen door rotatie R (0/0.50/1 mm), voegbreedte V (6/13/20 
mm) en ajstand A (3/4.5/6m). De variantie-componenten in de 
laatste kolom (seffect) zijn berekend uit de vergelijkingen in tabel G.2 
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a2
0 + 972a2G + 1 08a2GSB +54a2GIBS 

a2 o + 972a2p + 1 08a2PSB + 54a2PIBS 
a2o + 648a2T + 72a2TSB + 36a2TIBS 
a2o +648a2R+ 72a2Rss+36a2RIBS 
a20 +648a2v+ 72a~56+36a~165 
a2o +648a2A + 72a2ASs+36a2AIBS 
a2 o + 648a2B + 216a2SB + 1 08a21BS 
a20 +972a2x+324a2

6x 
a2o +324a2sx+ 1 08a21BX 
a2 o + 216a2SB + 1 08a21BS 
a2o + 1 08a21BS 
a2o +486a2GP 
a2

0 +324a2GT 
a2o +324a2GR 
a2

0 +324a2GV 

a2o+324a2GA 
a2o + 108a2Gss+54a2GIBS 
a2o +54a2GIBS 
a20 +324a2PR 
a2 o + 1 08a2PSB + 54a2PIBS 
a2o +54a2PIBS 
a2 o + 216a2TR 
a2 

0 + 216a2TV 

a2 o + 72a2TSB + 36a2TIBS 
a2 o + 36a2TIBS 
a20 + 216a2RA 

a2 o + 72 a2RSB + 36a2RIBS 
a2o +36a2RIBS 
a2o+216a2VA 
a2o + 72a2vss+36a2VIBS 
a2o+36a2VIBS 
a2o + 72a2ASs+36a2AIBS 
a2 +36a2 

GjGS(B) 
P/PS(B) 
T jTS(B) 
R/RS(B) 
V jVS(B) 
A/AS(B) 
B/S(B) 
X/BX 

BX/I(BX) 
S(B)/I(BS) 
I(BS)/a20 

GP/a2
0 

GT/a2
0 

GR/a2
0 

GVja2o 
GA/a2

0 

GS(B) /GI (BS) 
GI(BS)/a2

0 

PR/a2
0 

PS(B)/PI(BS) 
PI(BS)/a2

0 

TR/a2
0 

TVja2o 
TS(B)/TI(BS) 
TI(BS)/a2

0 

RA/a2
0 

RS(B) /RI (BS) 
RI(BS)/a2

0 

VA/a2
0 

VS(B) /VI (BS) 
VI(BS)/a2

0 

AS(B)/AI(BS) 
AI 

Tabel G.2 De verwachting van het gemiddeld kwadraat E(GK) van 
de hoofdeffecten en interacties van twee factoren is uitgedrukt in 
variantie-componenten. E(GK)GR is bijvoorbeeld de interactie van 
grootte en rotatie van het element in experiment ''duidelijkheid': De 
verklaring van de gebruikte letters staat onder tabel G.l 

De volgende analyses gaan verder in op de invloed van maatafwijkingen, 
voegbreedte, grootte elementen, aantal elementen en van afstand op de 
aangegeven duidelijkheid van maatafwijkingen. Daarbij is uitgegaan van 
de psychologische schaalwaarde 'If van 324 beelden in bijlage D. 
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G.3 Invloeden van maatafwijking en referentie 
Tabel G.3 geeft een overzicht van de hoofdeffecten en van alle effecten 
van combinaties van twee factoren. De variabelen zijn grootte G, 
patroon P, translatie T, rotatie R, voegbreedte V en afstand A. 

l:'>\h{/'/ 0o0oOo ·o'i:oo 
, ,,, :};:::: : ::a~s ,, , :: ' : :u> ' :tGK : ::::: :'::::::~,:::::: f'}\::.::: ;o:~o;':'~ } / '{ 

r~u~ 

33.21 1 33.21 207.42 3.84 \ o:) :( ·~: 

'0' 3.30 1 3.30 20.61 3.84 )i 
L 
:Jo.: < 42.72 2 21.36 133.40 3.00 :::: :{ 

R 91.18 2 45.59 284.74 
) 

,·}:: ::: ? 52.55 2 26.28 164.11 
3.00 \ 

> 3.00 > t,; 0.20 2 0.10 0.62 3.00 lR } 
1.95 1 1.95 12.18 3.84 

r~,;::; 1.07 2 0.54 3.34 3.00 

I~ 12.60 2 6.30 39.35 3.00 '! 
,~;.;; 0.73 2 0.37 2.28 3.00 
H 2.97 2 1.48 9.27 3.00 
:;;.;;.; 

0.29 2 0.14 0.91 3.00:: 
:;:::;~ >W~ { } 
'171 0.99 2 0.49 3.06 3.00 "·~ 
t''ll 0.13 2 0.06 0.41 

3.00 ••••• 

:::'( ,'(i 

,d;;; 0.53 0.26 l'f) 2 1.66 3.00 ' ::,l ':IJ 
II 6.61 4 1.65 10.32 2.37 
loTo 15.44 4 3.86 24.11 2.37 
li">( 0.23 4 0.06 0.36 2.37 

l~* 0.95 4 0.24 1.48 2.37 c::;:U: 
1.44 4 0.36 2.25 2.37 }: o: I)~' < 

Itt>.:: :'<: 1.83 4 0.46 2.86 2.37 '(f{jg i \\\ 
I rest 43.55 272 0.16 (S2

0 ) 

ltotaal 314.47 323 

Tabel G.3 Variantie-analyse van hoojdeffecten en effecten van twee 
jactoren bij de duidelijkheid van 324 beelden die varieren in grootte 
G (101/303 mm) elementen, uitgebreidheid van patroon P (1 rij/ 
meerdere rijen), maatafwijkingen door translatie T (ar= 0/0.25/0.50 
mm), maatafwijkingen door rotatie R (aR= 0/0.50/1 mm), voeg
breedte V (6/13/20 mm) en ajstand A (3/4.5/6m) 

In tabel G.4 is vervolgens de variantie-analyse weergegeven van de 
hoofdeffecten en de significante effecten van twee factoren. De factoren 
T, R, V en A zijn met drie parameterwaarden gemeten. In de variantie
analyse zijn deze factoren gesplitst in lineaire en kwadratische termen, 
zoals 'P, opdat op het al dan niet rechtlijnig verloop van deze effecten 
kan worden ingegaan. Indien 'J'2 bijvoorbeeld nauwelijks of geen signifi
cante invloed op de variantie van de aangegeven duidelijkheid heeft, is 
de invloed van T vrijwel evenredig met de grootte van T. 
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:}': 

... 

rest 

33.21 
3.30 

40.15 
2.57 

89.35 
1.82 

51.52 
1.03 
0.19 
1.95 

12.59 
0.70 
2.90 
0.96 
5.53 
0.77 

14.42 
0.99 
1.32 
0.81 
0.77 

47.61 

1 33.21 210.63 3.84 < > c,g 
1 3.30 20.92 3.84 > 

it t YkJ:J I 
1 40.15 254.68 3.84 ttt :r r~:rzul 
1 2.57 16.27 3.84 ))i)i) }!i!~?' l 
1 89.35 566.74 3.84 !;;: ,;::: :·.:g;~ii · l 
1 1.82 11.57 3.84 "'} ( l: 
1 51.52 326.78 3.84 ) / } '9' 
1 1.03 6.55 3.84 \ ·:·•···· p;p: 
1 0.19 1.21 3.84 (i)'/)){flLI+Jfl 

1 1.95 12.36 3.84 !9 [~> 
1 12.59 79.87 3.84 ··< \) ;:,1:;1;~4~ 
1 0.70 4.44 3.84 • • 0 ttl 
1 2.90 18.39 3.84 < ? *~ 
1 0.96 6.11 3.84 
1 5.53 35.10 3.84 tli't}hM"i~~~ l 
1 o.n 4.86 3.84 >ttt> m !ig31 

1 14.42 91.48 3.84 <;.-·;_;.~·:·•·•~mj:w53· 
1 1 0.99 6.27 3.84 t [i~ ~ 

1 1.32 8.37 3.84 :t:tt?'f <lhnl::!:t\ 1 1 o.81 5.11 3.84 n: 3 
1 

302 
4.87 

c:•:•· ;;:::•. 

totaal 314.47 323 

Tabel G.4 Variantie-analyse van lineaire en kwadratische hoofdeffec
ten en twee-factor interacties bij de duidelijkheid van 324 beelden die 
varieren in grootte G (101/303 mm) van elementen, uitgebreidheid 
patroon P (1 rijjmeerdere rijen), maatafwijkingen door translatie T 
van elementen (ar= 0/0.25/0.50 mm), maatafwijkingen door rotatie 
R van elementen (aR= 0/0.50/1 mm), voegbreedte V (6/13/20 mm) 
en afstand A (3/4.5/6 m) 

Uit tabel G.4 blijkt dat 85% van de totale variantie van de aangegeven 
duidelijkbeid van maatafwijkingen door de hoofdeffecten en de signifi
cante interacties van twee factoren wordt verklaard. Van deze 21 
effecten veroorzaken er 7 (G, T, R, V, GR, TR, en TV) samen 79% van 
de totale variantie van de aangegeven duidelijkheid van maatafwijkingen. 

De sterke invloeden van de grootte van de maatafwijkingen door trans
latie T en door rotatie R op de duidelijkheid van maatafwijkingen zijn te 
verwachten. De interactie TV tussen maatafwijkingen door translatie T 
en de voegbreedte V is begrijpelijk, omdat de voegbreedte de referentie 
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vormt voor de maatafwijking van de gemiddelde voegbreedte die door 
translatie van elementen is veroorzaakt. Ook de interactie tussen de 
maatafwijkingen door rotatie en voeglengte G valt binnen de verwach
ting. Bij een gegeven maatafwijking door een geringe rotatie van een 
element is de hoek van rotatie a, de afwijkende richting van een zijde, 
omgekeerd evenredig is met de grootte van het element: 

sinus(a)= op}G (G.l) 

De uitgebreidheid van patroon P heeft weinig invloed op de aangegeven 
duidelijkheid van maatafwijkingen. Verschillen in duidelijkheid van 
gegeven maatafwijkingen die op verschillende afstanden worden beoor
deeld, zijn aileen toevallig. De kijk-afstand heeft geen significante 
invloed op de duidelijkheid. 
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Bijlage H 

Toetsing van bet model voor de 
duidelijkheid van maatafwijkingen 

H.l Inleiding 
In deze bijlage worden de verschillen tussen de gemeten 1f -waarde en de 
met bet model berekende tf-waarde (§5.2, p.104) geanalyseerd. Bij deze 
residuen is in §H.2 nagegaan of de kwadratensom van de residuen past 
binnen de modelveronderstellingen. In §H.3 wordt op de normaliteit van 
de residuen ingegaan. 

H.2 Toetsing kwadratensom residuen 
De rest-kwadratensom van de verschillen tussen de gemeten waarden en 
de modelwaarden van de 324 stimuli bedraagt 59.8. De variantie van de 
gemeten waarden bedraagt onder ideale ornstandigheden (1/..f6)2 = 1/6 
(p.83). Onder de modelveronderstellingen is de rest-kwadratensom L:e2 

gedeeld door de variantie a2 z 2-verdeeld met 322 vrijheidsgraden en bij 
benadering normaal verdeeld met J..£=322 en a2=644. 
De gevonden waarde voor x2 bedraagt: 
z2=L:e2/a2=59.8/(1/6)=358.8 (H.l) 

De rechter overschrijdingskans hiervah is 
P~ > (358.8-322) j..f 644) = P~ > 1.45) = 0.075 (H.2) 

Dit is niet in strijd met de veronderstelling dat de verschillen tussen 1f 
en tf variantie 1/6 hebben. De residuen kunnen geheel door toeval 
worden verklaard. Dit betekent dat bet model past bij de waarnemingen. 

H.3 Normale verdeling van de residuen 
De residuen, de 324 verschillen tussen modelwaarde tf en de gemeten 1f
waarde dienen: 
c onafhankelijk te zijn van variabelen of groottes; 
c normaal verdeeld te zijn; 
c symmetrisch verdeeld te zijn ten opzichte van nul. 
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6 101 1 0 0.5 20 3 7 0.35 3 1 3 1 3 1 0.8 1.8 -1 .0 
15 101 1 0.25 0.5 20 6 7 0.50 1 1 2 1 4 2 0.8 1.8 ·1.0 
19 101 1 0.5 0 6 4 .5 7 0.71 7 5 7 7 3 6 4.0 3.1 0.9 

35 101 >1 0 1 13 4.5 67 0.71 6 7 7 7 4 7 4.2 3.3 0.9 
36 101 >1 0 1 20 3 67 0.71 6 6 7 7 7 7 4.2 3.0 1.2 
40 101 >1 0.25 0.5 6 6 67 0.50 5 2 3 2 3 3 1.7 2.8 -0.9 
45 101 >1 0.25 1 20 6 67 0.79 5 3 3 5 2 3 1.9 3.0 -1.1 
65 303 1 0.25 0 13 3 2 0.35 2 1 1 1 1 1 0.3 1.3 -1 .0 
95 303 >1 0.25 0.5 13 3 7 0.50 3 1 3 1 1 1 0.4 1.5 -1.1 
97 303 >1 0.25 1 6 3 7 0.79 7 4 6 6 6 5 3.3 2.4 0.9 

105 303 >1 0.5 0.5 20 4.5 7 0.79 4 2 5 1 1 1 0.8 1.6 -0.8 
176 303 1 0.25 0.5 13 3 2 0.50 5 1 2 1 1 0.6 1.5 -0.9 
204 303 >1 0.25 0.5 20 3 7 0.50 1 1 1 1 4 0.4 1.4 -1.0 
216 303 >1 0.5 20 4.5 7 1.00 5 5 1 1 3 1.0 1.9 -0.9 
231 101 1 0.25 0.5 20 4.5 7 0.50 1 1 3 4 1 0.8 1.8 -1.0 
237 101 1 0.5 0 20 4.5 7 0.71 1 1 1 1 4 0.7 1.5 -0.8 
270 101 >1 0.5 20 3 67 1.00 6 6 7 7 7 7 4.1 3.2 0.9 
313 303 >1 0.25 1 6 6 7 0.79 6 6 5 5 6 3 3.3 2.4 0.9 
320 303 >1 0.5 0.5 13 4.5 7 0.79 5 2 5 1 7 6 3.1 2.0 1.1 

Tabel HJ In experiment ''duidelijkheid" getoonde bee/den die buiten 
" het 95%-interval liggen van de verschillen tussen de modelwaarde 'lJT 

en de gemeten waarde 'lJT 

De 1f -waarden van de beelden in tabel H.l hebben een groter verschil 
met de 1f -waarde dan ± 1.96 x 0.408 = ± 0.80 en vall en daarmee buiten het 
95%-interval van de verschillen tussen 1f en lf. Tabel H.l toont geen 
verschillen die groter zijn dan 3a. Ook komen bij deze 18 beelden met 
relatief grote verschillen tussen modelwaarde en gemeten waarde alle 
parameterwaarden meerdere malen voor. 

· Op het totaal van 324 beelden vallen 19 beelden buiten het op 
basis van de geschatte variantie berekende 95%-interval van de ver
schillen tussen de gemeten 1f -waarde en de modelwaarde 1f. Dit aantal 
(5.9% van het totaal aantal beelden) wijkt weinig af van de verwachting. 

In afbeelding H.2 zijn de lf-waarden van de beelden op de horizontale as 
uitgezet. Op de verticale as staan de verschillen van de lf-waarde met de 
modelwaarde 1f, de residuen. De residuen blijken symmetrisch verdeeld 
ten opzichte van nul. 
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A= 1 waarnemlng; B= 2 waarnemingen enz. 

1.5 .------------------------, 

A 

A 1.0 . . . . . ... 0 •••••••• 0 • •• ••• ••••••••• 0 0 • •••••• • •• • ••• ••• •••• • • •• •• •• 

A ·AA 
A ·A 

·AA 
A A · A 

A· ABAA AAAA 
D· BBAAA A · 

0.5 • • • • • • · • • • B· ·····A··· ·· · B· · • AA· AA· · ·· · A· ··· · · A-···· ···· ·· · · ·· · · · 
F • B ABCAA A · A · 

<~ 
I 

~ 

AA A CAB A A · C AA A A · 
·AAAAADA ABAA A· 

C·BAAAAAABAA · B A • 
· B A A A D • AB C A A B A A A · 

:c 0.0 
() 

I!! 
Q) 
> 

· C AA AAABC 8 A • AA 8 
· • · • • · · • • • C· · • • B· • • AA· BC· · · • · • · • · • · AAA· AA· A· · · · · • • • · · · · · • · · · · · · • 

· B BABB D · B A • A · A 
E · C A B CAB B A· A A · A 

• A BAA AB B A B A A · 
E • AA A BAAA A · B A A · A 

• B A A · AA A A· · A 
E· CAA AA A B A ·A 

·0.5 · · · · · · · · · • • • • • A· A· A· · • • · · · BA· A· · A· · · · B· A· • • · · · · · · · • • • • · · · • · · · · · · 
A • A A B AAA· A · A A · A A 
A· 8 A· A 

• AA A A A A 
A · A 

A 
AA A A· 

-1.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · a· · · · · · ······· · ·· ·· · · · ·· · ··· · · · · · ···· ··· · 
· A • A • · 

A 
·A 

-1.5 
0 2 3 4 5 

modelwaarde 1f 

Afb. H.2 Verdeling van de residuen, de verscjtillen tussen ~ en P' 
(verticale as), als functie van modelwaarde P' voor de duidelijkheid 
van maatafwijkingen in regelmatige patronen op de horizontale as 

In afbeelding H.3 wordt de empirische verdelingsfunctie van de residuen 
(verticale as) vergeleken met de normale verdelingsfunctie. Op de hori
zontale as staat de verdelingsfunctie die is teruggerekend naar standaard 
normale waarden. De waarnemingen ( *) liggen vrijwel op een rechte lijn 
op de ideale waarden van de standaard normale verdeling ( + ). 

De rest-kwadratensom, de grootte en de verdeling van de residuen geven 
geen aanleiding te veronderstellen dat deze residuen niet normaal ver
deeld zijn. Er zijn geen systematische afwijkingen. Model E{lf} voor de 
duidelijkheid van maatafwijkingen past goed bij de waarnemingen. 
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* een of meer waarnemingen 
+ standaard normale verdeling 

1.25 
* 

+* 
+*** 

+** 
++** 

+**** 
**** 

*** 
**** <ITt *** 

I 
*** ITt *** 

:E *** 
CJ **** 
~ *** 
G) *** 
> *** 

**** 
**+ 

** 
++* 

+++** 
+**** 

-1.15 * 

-2 ·1 0 +1 +2 

standaard normale verdelingsfunctie 

Afb. H3 Vergelijking van de empirische verdelingsfunctie van de 
residuen (verticale as) met de standaard normale verdelingsfunctie 
(horizontale as). De waamemingen liggen vrijwel op een rechte lijn 
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de visuele beleving 
van maatafwijkingen 

samenvatting 

Afspraken over toelaatbare maatafwijkingen waarbij visuele aspecten 
meespelen zijn in de bouw alleen bij toeval in overeenstemrning met de 
eisen of wensen. Vooral in gevels kan gebrek aan inzicht in de beleving 
van maatafwijkingen leiden tot hinderlijke maatafwijkingen en tot 
verspilling door opdrachtgever of producent. Uit verkennend onderzoek 
blijkt verder dat hierover veel onenigheid tussen bouwpartners bestaat. 
Dit proefschrift geeft inzicht in de visuele beleving van maatafwijkingen 
in regelmatige patronen en probeert daarmee een basis te leggen voor 
het maken van juiste afspraken over maatkwaliteit tussen opdrachtgever, 
architect en producent. 

Na de inleiding gaat hoofdstuk 2 in op de beleving van maatafwij
kingen die is onderscheiden naar zichtbaarheid, opvallendheid en 
hinderlijkheid. De belangrijkste invloeden op deze aspecten van de 
beleving zijn gei'nventariseerd en gegroepeerd naar persoonsgebonden 
invloeden, object-gebonden invloeden en invloeden van wisselende om
standigheden. Duidelijkheid, de mate van zichtbaarheid van maataf
wijkingen, vormt hierbij de basis voor de opvallendheid, de hinderlijk
heid en daarmee voor de beleving van maatafwijkingen. Verder onder
zoek spitst zich toe op de vraag: 

Hoe wordt de duidelijkheid van maatajwijkingen in voegen tussen 
elementen door kwantitatieve factoren bei"nvloed? 

Voor de verzameling van gegevens over de duidelijkheid van maatafwij
kingen is prograrnmatuur ontwikkeld, waarmee beelden met de gewenste 
maatafwijkingen in regelmatige patronen zijn te genereren. De maataf
wijkingen van en tussen elementen zijn daarbij te beschouwen als 
aselecte trekkingen uit een normale verdeling, gekenmerkt door een 
gerniddelde en een standaarddeviatie. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkeling en de experimentele toetsing van 
deze programmatuur. Daarbij zijn geen verschillen van betekenis gevon-
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den tussen de aangegeven duidelijkbeid van gesimuleerde maatafwijkin
gen op dia's en van vergelijkbare maatafwijkingen die direct tussen 
elementen zijn waargenomen. 

In de daarop volgende boofdstukken ligt bet accent op bet verzamelen 
en analyseren van gegevens. Hoofdstuk 4 beschrijft twee experimenten 
op bet gebied van de zicbtbaarbeid en duidelijkbeid van maatafwijkin
gen, waarbij met 30 proefpersonen ongeveer 3000 waamerningen zijn ge
daan. De variabelen hierbij waren de spreiding van de normaal verdeel
de maatafwijkingen, de soort maatafwijkingen, de voegbreedte, de groot
te van de elementen, bet patroon en de afstand. 

In hoofdstuk 5 zijn de uitkomsten uit deze experimenten ondergebracbt 
in een model, dat de duidelijkbeid van maatafwijkingen bescbrijft. Met 
dit model en de drempelwaarde voor de zicbtbaarbeid is schaal D voor 
de duidelijkbeid van maatafwijkingen in een regelmatig patroon ontwik
keld. Schaal D heeft waarde D = 0 voor beelden zonder maatafwijkingen 
en waarde D = 1 voor beelden, waarbij de maatafwijkingen in de helft · 
van de gevallen kunnen worden waargenomen ( drempelwaarde ): 

D= 33Nttt6 

Deze interval-schaal is gebaseerd op experimentele gegevens met een 
kijk-afstand van 3 tot 6 meter bij de volgende parameterwaarden: 

aT: standaarddeviatie van de translatie van elementen met 
O:;:;aT:;:;0.5 mm 

a R: standaarddeviatie van de rota tie van elementen met 
O:;:;aR:;:;1 mm 

V: voegbreedte tussen elementen met 6:;:;V:;:;20 mm 
G: grootte van bet element, voeglengte met 101:;:;0:;:;303 mm 
N: aantal voegen met 2:;:;N:;:;67. 

De invloeden van de variabelen op de duidelijkbeid van maatafwijkingen 
in de voegen tussen elementen zijn in hoofdstuk 6 geanalyseerd. De be
langrijkste conclusies zijn: 

• Twee soorten maatafwijkingen 
In voegen zijn twee soorten maatafwijkingen te onderscbeiden: 
verschillen tussen voegen en binnen voegen. Door translatie van 
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elementen verschillen de gemiddelde breedten van voegen onder
ling, maar zijn de voegranden steeds evenwijdig. Door rotatie van 
elementen is de gemiddelde breedte van alle voegen constant, 
maar zijn de voegranden niet evenwijdig. 

De duidelijkheid van beide soorten maatafwijkingen afzon
derlijk neemt evenredig toe met de standaarddeviatie van deze 
maatafwijkingen. Maatafwijkingen in voegen zijn het meest of het 
minst duidelijk indien ze alleen door translatie van elementen 
(verschillende gemiddelde voegbreedten) of aileen door rotatie 
van elementen (onevenwijdige voegranden) zijn veroorzaakt. De 
duidelijkheid van even grote maatafwijkingen in voegen door 
translatie en rotatie van elementen ligt steeds daartussen. De ver
houding tussen de gerniddelde voeglengte en voegbreedte bepaalt 
welke soort maatafwijkingen het duidelijkst is. 

• Breedte en lengte van de voeg 
De duidelijkheid van de twee soorten maatafwijkingen wordt door 
de breedte en lengte van de voeg sterk verschillend be!nvloed. De 
duidelijkheid van verschillen in gerniddelde voegbreedte van meer
dere voegen hangt sterk af van de voegbreedte en hangt niet af 
van de lengte van de voeg. De duidelijkheid D van verschillen in 
gerniddelde voegbreedte (door translatie aT van elementen) is om
gekeerd evenredig met de voegbreedte V, ongeacht de lengte van 
de voeg (DO<:aT/V). De duidelijkheid van verschillen binnen de 
voegen ( onevenwijdige voegranden door rota tie a R van elemen
ten) hangt sterk af van de voeglengte G en veel rninder van de 
voegbreedte V: DO<:aRf(VY1Gv.). 

De twee soorten maatafwijkingen zijn even duidelijk indien 
de voegbreedte V ongeveer het twintigste deel is van voeglengte 
G. Bij smallere voegen (G>20V) zijn verschillen tussen voegen 
duidelijker dan even grote verschillen binnen voegen. Bij bredere 
voegen (G <20V) is dit tegengesteld. 

• Afstand 
Verschil in kijk-afstand is niet van invloed gebleken op de duide
lijkheid van maatafwijkingen. Dit is te verklaren, omdat deze dui
delijkheid afhangt van de relatieve grootte van een maatafwijking 
ten opzichte van de referentie. Deze relatieve grootte blijft bij 
verschillende kijk-afstanden hetzelfde. 
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• Patroon 
De duidelijkheid van maatafwijkingen in regelmatige patronen 
blijkt een psychometrische functie van de standaarddeviatie van de 
normaal verdeelde maatafwijkingen te zijn. De spreidingsbreedte, 
bet verscbil tussen de grootste en kleinste voegbreedte is daarbij 
van veel minder belang. Verschillen in duidelijkheid tussen de 
diverse verbanden zijn te verklaren door de bijbehorende verscbil
len in aantal voegen tussen elementen, onafhankelijk van bet 
verband tussen elementen. Uitgaande van dezelfde stan
daarddeviatie komen in een groter aantal voegen irnmers grotere 
maatafwijkingen voor. De duidelijkheid wordt niet bei:nvloed door 
de onderlinge positie van de voegen. Bij kruisingen van 4 voegen 
zijn toevallige maatafwijkingen niet duidelijker gebleken dan 
dezelfde maatafwijkingen in 4 voegen naast elkaar. 

Met enkele voorbeelden is tenslotte gelllustreerd hoe de ontwikkelde 
kennis in principe tot een grotere visuele maatbebeersing kan leiden bij: 
• overleg tussen bouwpartners, overleg aan de hand van referentie

beelden waarin maatafwijkingen vergelijkbaar duidelijk zijn; 
• bepaling van toleranties, niet te ruim (binderlijke maatafwijkingen) 

en niet te eng (onnodige kosten); 
• aanpassing van detaillering, op basis van de gescbatte maatafwijkin

gen en bet gewenste beeld; 
• evaluatie van uitvoeringsmethoden, bet bepalen van de gescbatte 

duidelijkheid van maatafwijkingen en weergeven via referentie
beelden. 
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the visual perception 
of din1ensional deviations 

summary 

Agreements on admissible dimensional deviations, where visual aspects 
play a part in building, only meet requirements and wishes by coinciden
ce. Especially in elevations the absence of an understanding of the 
dimensional deviations leads to annoying deviations and waste by client 
and manufacturer. Explorative research furthermore shows that there is 
considerable disagreement on the matter. This thesis gives insight into 
the perception of dimensional deviations in regular patterns and thereby 
tries to create a basis for making the right agreements on quality of 
dimensional deviations between client, architect and manufacturer. 

After the introduction chapter 2 elaborates on the perception of dimen
sional deviations. Thereby a distinction is made between visibility, con
spicuousness and annoyance. An inventory has been made of the most 
important influences affecting deviations perception and these have been 
grouped under person-bound, object-bound and circumstances-bound in- . 
fluences. The clarity, the degree of visibility of dimensional deviations, 
forms the basis for the conspicuousness, the annoyance and thereby for 
the perception of deviations. Further research is directed towards the 
question: 

How do quantitative factors influence the clarity of dimensional 
deviations of joints? 

For the collection of data on clarity of deviations a computer program
me has been developed, by which the desired deviations in regular 
patterns can be generated. The deviations of and between elements are 
considered as a random selection from a normal distribution that is 
characterized by a mean and a standard deviation. Chapter 3 describes 
the development and experimental test of this programme. Thereby no 
significant differences have been found between the degree of clarity of 
simulated deviations on slides and of simular deviations that were 
percepted on real-life elements. 
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In the following chapters the accent is on the collection and analysis of 
data. Chapter 4 describes two experiments in the field of visibility and 
clarity of dimensional deviations, whereby 3000 perceptions on the part 
of 30 test persons have been collected. The variables for the judgement 
of the clarity of deviations were the standard deviation of the stochastic 
deviations, the kind of deviation, the width of the joint, the size of the 
elements, the regular pattern and the distance of perception. 

In chapter 5 the results of these experiments have been gathered into a 
model that describes the size and connection of the most important 
influences on the clarity of deviations. Based on this model and on the 
threshold value for the visibility of deviations scale D for the clarity of 
deviations has been developed. Scale D has the value D = 0 for images 
without deviations and the value D = 1 for images whereby deviations can 
be perceived in half of the cases (threshold value): 

D= 33N1
'
16 

Interval-scale D is based on experimental data with the following limits 
for the visual size at a distance from 3 to 6 meters: 

aT: standard deviation of the shifting of elements whereby 
O::;aT::;0.5 mrn 

aR: standard deviation of the rotation of elements whereby 
O::;aR::;1 mrn 

V: width of joint between elements whereby 6:sV :::;20 mm 
G: size of the element, length of joint whereby 101::;G::;303 mrn 
N: number of joints whereby 2::;N::;67 

The influence of the variables on the clarity of dimensional deviations of 
the joints between elements has been analysed in chapter 6. The most 
important conclusions are: 
• Two kinds of dimensional deviations 

Two kinds of deviation can be distincted in joints: dimensional 
deviations when comparing joints and deviations within joints 
themselves. Deviation between joints (due to shifting of elements) 
leads to differences of average width, but the joint edges are 
always parallel. In the case of deviation within joints (due to 
rotation of elements) the average width of all joints is the same 
but the joint edges are not parallel. 
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The clarity of both kinds of deviation increases proportionally with 
the size of the standard deviation. The two kinds of deviation 
represent the maximum and minimum values of clarity for given 
deviations in joints. When the two kinds of deviation coincide then 
the clarity lays between the clarity of even large deviations of the 
two kinds separately. The relation between width and length of 
the joint determines the kind of deviation having the maximum 
value of clarity. 

• Width and lengh of the joint 
The clarity of the two kinds of deviation is influenced very diffe
rently. The clarity of differences in average joint widths of a 
number of joints very much depends on the width of the joint and 
not on the length of the joint. The clarity D of this kind of deviati
on (by the shifting aT of elements) increases proportionally by the 
width V of the joint: DocaT/V. 

The clarity D of differences within a joint (by the rotation 
aR of elements) strongly depends on the joint length G and 
depends much less on the width V of the joint: Doo:aRf(V~G~). 

The clarity of the two kinds of deviation is equal, if the joint 
length G is 20 times larger then the width V of the joint. When 
the width of the joint is less ( G > 20V), then the same differences 
between joints are clearer than within joints. When the width of 
the joint is more (G<20V), the unparallellity of the joints is 
clearer than the same differences between the average width of 
the joints. 

• Distance 
Varying the distance of perception has not influenced the clarity 
of deviations. The clarity of dimensional deviations depends on 
the relationship between the deviation and the reference. This 
relationship is not influenced by varying distances. 

• Pattern 
The clarity of dimensional deviations in regular patterns is a 
psychometric function of the standard deviation of the normally 
distributed dimensional deviations. The range, the difference 
between the largest positive and negative deviation, is less impor
tant. Differences in clarity of dimensional deviations between 
various patterns of elements can completely be accounted for by 
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the difference in the numbers of joints between the elements, 
independent of the overall pattern. Considering series of deviati
ons with the same standard deviation it is obvious that in a larger 
number of joints the deviations are larger. 

The clarity of deviations in four intersecting joints is equal 
to the clarity of the same deviations in four joints side by side. 
Intersections of joints appeared to have no influence on the clarity 
of deviations in joints. 

Finally examples are given to illustrate how the developed knowledge 
can lead to a better visual control of dimensions: 
• consultation between building partners 

consultation by using reference-images whereby deviations are 
clear by comparison; 

• establishing tolerances 
not too large (annoying deviations) and not too small (unnecessary 
costs) 

• adaptation of details 
based on the estimated deviations and the image prefered; 

• evaluation of construction methods 
determining the estimated clarity of dimensional deviations and 
visualizing this by way of reference-images. 
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stellingen 

bij het proefschrift 

de visuele beleving 
van maatafwijkingen 

E.W. Vastert. 



1 
Bestaande richtlijnen voor toleranties gaan voorbij aan de 
visuele beleving van maatafwijkingen. 

( dit proejschn'ft p. 8) 

2 
De waarnemer laat zich bij het beoordelen van maat
afwijkingen in een regelmatig patroon leiden door zijn 
verwachting daarvan. 

(dit proefsduift p.30) 

3 
Op de uitvoering afgestemde details verlagen de arbeids
kosten en verhogen de kwaliteit. 

4 
Op termijn is economie gelijk aan ecologie. 

(P. Sdunid, The Gaia Building System; 
Proceedings IAHS, Ates/Frankrijk 1991) 

5 
Jnzicht in de foutenvoortplanting is fundamenteel voor 
het ontwerpen van uitvoeringsprocessen gezien de vele 
onzekerheden bij de uitvoering. 



6 
Geavanceerde technologie blijft in de bouw een illusie, 
zolang maatbeheersing niet van meet af aan in het ont
werpproces wordt geYntegreerd. 

7 
Aard en hoeveelheid van de materiele bezittingen hangen 
nauw samen met aard en hoeveelheid van de beschikbare 
op bergruimte. 

8 
Er ontstaat een sterk vertekend beeld van andere cultu
ren, omdat minderheden geen afspiegeling zijn van de 
samenleving waar·ze oorspronkelijk vandaan komen. 

9 
Slordiger werken dan normaal is voor een vakman even 
moeilijk als nauwkeuriger werken dan normaal. 

10 
Meten is slechts bij benadering weten . 

••• 


