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AD wnleiding, beschrijving proef en hypotheseo

Na tevergeefs getracht te hebben een afname van de sinusaritmie

(toename van de regelmatigheid van de hartslag) te constateren

bij mentaal belastende taken aan een pseudo-industriele proef

opstelling (1), hebben wij een poging gedaan een verklaring

voor dit niet verwachte gedrag te vindeno

Een van de factoren, die bij de pseudo-industriele taken afweek

van de binaire keuzetaak was de ritmiek in de aangeboden stimuli.

Voorzover ons bekend hebben Kalsbeek (2) noch Ettema (3) expliciet

onderzocht of a-ritmisch aanbieden van stimuli invloed zou hebben

op de afname van de sinusaritmie.

Bovenstaande invloed werd bestudeerd door een aantal proefper

sonen die nog nooit aan de binaire keuzegenerator (1) gewerkt

hadden, te confronteren met twee taakcondities nl o

a. ritmische aanbieding van 30 stimuli/min

b. a-ritmische aanbieding van stimuli met gemiddelde van

30 stimuli/min

Als rustconditie werd het bladeren in geillustreerde tijdschriften

gekozen. De stimuli werden om praktische redenen niet m.b.v.

lampjes aangeboden maar d.m.v. geprojecteerde beelden. Het

reageren gebeurde normaal met de knoppen van de binaire keuze

generator.

Als hypothese werd gesteld dat de sinusaritmie bij ritmisch

aangeboden stimuli meer af zou nemen dan bij a-ritmische aan

biedingo
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Bo Proefopstellingo

Bij hetuitvoeren van deze proeven is gebruik gemaakt van de

binaire keuzegenerator met bijbehorende apparatuur en drukknop

bediening (1) (2) (3)0 De lampjes, waarmede de stimuli werden
,<

aangeboden, zijn hier vervangen door een projectiescherm waarop

de stimuli in de vorm van een + links of een 0 rechts op het

scherm werden geprojecteerdo Op het verschijnen van een + links

op het doek moest door de proefpersonen gereageerd worden door

de linkErknop in te drukkenj op het verschijnen van een 0 rechts

door het indrukken van de rechter knopo Het witte oppervlak

van de + was gelijk aan dat van een 0 0

De proefpersoon zit tijdens de proef aIleen in een ruimte (zie

bijlage or), zodat de kans dat hij afgeleid wordt zo klein moge

lijk iso Aanwijzingen~wordendoor de proefleider via een luid

spreker aan hem gegeveno

De proefleider bevindt zich met de meetapparatuur in de obser

vatieruimte. Hij kan de proefpersoon zien door een one-way-vision

screen o De proefpersoon wordt dus niet door het doen en laten

van de proefleider afgeleido De proefleider kan mobov o zijn

intercom de proefpersoon instructies geven en via een ander

kanaal contact onderhouden met de filmoperateur die zich in

de projectieruimte bevindt o De projectie vindt plaats door een

klein luikje van dubbel glaso

Er zijn twee films van ± 2 minuten Jemaakt en als looping ge

monteerd o De films zijn geprojecteerd met een ~eid van 40
beeldjes/sec.Het bepalen of een stimulus een + of eenO zou

moeten zijn, gebeurde door trekking uit een tabel met aselecte

getallen: evengetal + en onevengetal 0 0

De stimulus bestond uit 2 opvolgende gelijke filmbeeldjes en

was dus 1/10 sec. zichtbaar.

film a: ritmisch: na 38 beeldjes zwart 2 beeldjes + of 0 0

film b: a-ritmisch: na 26 beeldjes zwart, 14 beeldjes waarvan

12 zwart en 2 met + o~ O. De plaats van deze 2 beeldjes

in het gebied van 14 is bepaald door trekking uit een

tabel met aselecte getalleno
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C. Uitvoering.

De proeven zijn uitgevaerd op 12 dec. 1968 en 7 jan. 1969 met

6 mannelijke proefpersonen - varierend tussen 30 en 60 jaar

(8 1 tim 8 6) ~ volgens onderstaand schema. De duur van de taak

perioden A (film a) en B (film b) alsmede de rustperioden

R1 tim R6 waren 3 minuten.

8 1 R1 A1 R2 B1 R
3

8 2 R1 B1 R2 A1 R
3

8
1 R4 B2 R5 A2 R6

8 2 R4 A2 R5 B2 R6

8
3

R1 A1 R2 B1 R
3

84 R1 B1 R2 A1 R
3

8
3

R4 B2 R5 A2 R6

84 R4 A2 R5 B2 R6

85 R1 A1 R2 B1 R
3

86 R1 B1 R2 A1 R
3

85 R4 B2 R5 A2 R6

86 R4 A2 R5 B2 R6
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D. Uitwerking meetgegevens.

Uit de verkegen meetgegens werd volgens methode Kalsbeek (2)

per proefpersoon het gemiddeld onderdrukkingspercentage P
berekend van de taken A en B (PA en ~B). Hierbij is de ge

middelde rustwaarde per proefpersoon als 100% genomen.

.. 1 ~dus: I = b Rii=1
P

A1
P

ISA =
+ A2
2

.,' A1 100% PA
~ 100%P~1= roo en = •

2 R



E. Resultaten.

In onderstaande tabel zijn de resultaten vermeld.

proefpersoon ..!A (ritmisch) fB (a.ritmisch)

51 137 105

52 59 73

53 'i.59 64

54 105 87

55 8 33

56 71 53

gemiddeld 73 69

Een en ander is in bijlage II grafisch uitgezet.
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Eo Conclusie.

Uit de resultaten blijk~,dat er met een zeer sterke spreiding

tussen de proefpersonen, gemiddeld over deze 6 proefpersonen

nauwelij~s een verschil tussen het onderdrukkingspercentage

bij ~itmische en die bij a-ritmische aanbieding gemeten is.

De hypothese dat er een verschil tussen de twee taakcondities

zou zijn, is door deze proef nietbevestigd.
~-----. ~-~~-_...:...---:-----.- _.. - -..._------- ---- ------ -_.- ~..,....-._-----_.._---- -
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