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SAMENVATTING

Als criterium voor de disability glare wordt uitgegaan van de zichtbaarheids

afstand. De uit de literatuur bekende methoden voor de bepaling van de zicht

baarheidsafstand (o.a. de Boer en Jehu) zijn alleen geschikt voor een verge

lijkend onderzoek tussen autokoplantaarns. In dit onderzoek wordt aangetoond

dat uitgaande van de door Bindels in zijn afstudeerwerk uit statische proe

ven afgeleide emrirische formule voor de disability glare de zichtbaarheids

afstand voor elke lichttechnische geometrische situatie bepaald kan worden

en dat de gevonden waarden een goede benadering zijn voor de uit dynamische

experimenten voortvloeiende waarden.

om de invloed van verblinding op het oogcomfort te bepalen wordt een empi

rische formule algeleid, die de resultaten weergeeft van waarnemingen over

de invloed van verschillende grootheden, met name

de verblindingsverlichtingssterkte Eoog
de omgevingsluminantie Lw
de verblindingshoek e

op de subjectieve waardering W.

Uitgaande van beide empirische formules wordt een verband gezocht tussen de

disability glare en de discomfort glare, waardoor voor elke lichttechnische

geometrische situatie de verblindingsinvloed op eenvoudige wijze bepaald

kan worden.
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1. INLEIDING

Ret hedendaagse verkeer ontwikkelt zich naar ;teeds grotere snelheden.

De konltrukteur van de moderne wagen is er daarbij alles aangelegen de

veiligheid te handhaven en te vergroten. Naast: mechanische verbeteringen

is en wordt ernaar gestreefd de automobilist E~n zo goed mogelijke

visuele waarnemingsmogelijkheid te geven.

De belangrijkste ontwikkeling hierin vond plaats in 1930 door het in

voeren van het symmetrische dimlicht met een scherpe coupure, scherpe

licht-dluker grens. Verdere ontwikkelingen zijn in de dertiger jaren het

Amerikaanse asymmetrische dimlicht, zonder scherpe coupure - het Sealed

Beam Sys,em - en in 1957 het Europese asymmetrische dimlicht, met een

scherpe c"upure, in de laatste jaren uitgevoerd !ret behulp van halogeen

lampen. D~ze hebben een veel grotere lichtstroom dan de tot nu toe ge- ,

bruikte, h erdoor neemt de omgevingshelderheid toe. De vraag kan gesteld

worden of c~k de lichtsterkte in de richting van het oog van de waar

nemer nu ook mag toenemen?

Tot voor kort kon hierop geen antwoord gegeven worden, omdat de verb lin

dingsinvloed door grotere lichtsterkten bij hogere wegdekluminanties

nooit onderzocht is ( de bestaande gegevens moesten geextrapoleerd wor

den ). Bovendien is er nog het probleem van verblinding door meerdere

autokoplantaarns.

Verblinding onstaat doordat een of meerdere storende heldere lichtbron

nen binnen het gezichtsveld van de waarnemer aanwezig zijn. Rierdoor kun

nen de waarnemingsmogelijkheden aanzienlijk worden verlaagd of bemoeilijkt

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

1. disability glare, de visuele prestaties van het oog worden minder

2. discomfort glare, de waarnemer heeft een onaangenaam gevoel. Er hoeft

geen merkbare vermindering van de visuele prestaties plaats te vinden.

Beide verschijnselen treden vaak gelijktijdig op. Er bestaat een these

die stelt dat wanneer een autokoplantaarn voldoet aan de eisen voor dis

comfort glare, hij zeker voldoet aan die voor disability glare.

Tot op heden wordt veronderstelt dat disability glare objektief meet

baar is en discomfort glare allen maar subjektief.
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Probleemstelling:

De disability glare geeft dus een vermindering van de visuele prestaties

van het oog. Als criterium hiervoor wordt de zichtbaarheidsafstand geno

men. Onder zichtbaarheidsafstand wordt verstaan "de grootste afstand

waarop een objekt nog waarneembaar is".

Opdat een objekt waargenomen kan worden moet het een bepaald kontrast
... *t.o.v. z~]n )mgev~ng hebben (5) • Onder kontrast K wordt verstaan de ver-

houding van het luminantieverschil tussen objekt en omgeving (~L
s

L - L ) en de omgevingsluminantie (L ):
o w w

IlL
K = s

L
w

De zichtbaar'1eidsafstand hangt af van:

1. de lichtsterkte van de eigen lantaarn in de richting van het objekt

- I .-
ob]

2. de lichtsterkte van de verblindende lantaarn ~n de richting van het

oog van de waarnemer - I
oog

3. de positie van het objekt t.o.v. tegenligger en waarnemer

4. de zijdelingse afstand tussen be ide auto's

5. de aard van het objekt, grootte, vorm, reflektiecoefficient

6. de aard van het wegdek

7. de weersomstandigheden

8. de visuele eigenschappen van de waarnemer

9. de snelheid van de auto's en van het objekt

Uit de literatuur zijn verschillende methoden bekend om de zichtbaar

heidsafstand te berekenen (o.a. de Boer en Jehu). Deze methoden zijn

echter relatief en derhalve alleen te gebruiken bij vergelijking van

verschillende autokoplantaarns.

Bindels heeft in het Philips Lichttechnisch Laboratorium een proefop

stelling gebouwd om de verblindende werking van een of meerdere licht

bronnen te bestuderen. Hierbij wordt gemeten hoeveel een bepaalde pres

tatie van het oog - het waarnemen van een objekt met een objektgrootte

a = 8' in een verlicht vlak - door de aanwezigheid van een of meerdere

lichtbronnen achteruit gaat.

*De tussen haakjes geplaatste cyfers verwijzen naar de literatuuropgave

op blz. 88.
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Aan de hand van de gevonden resu1taten ste1de Binde1s dat het minimaa1

benodigde 1uminantieverschi1 groter dan of gelijk moet zijn aan:

~L
s

L
~L (1 + ~ +

soo C
L

E
oog )

waarin:

-2
(cd.m )

-2
(cd.m )

(lx)

-2
~L (cd.m)

soo

Lw
CL
Eoog

C (1 . -2,2)
EOO x.m~n

6 (min)

- het foveaa1 juist waarneembare 1uminantiever

schi1 in een nagenoeg 1icht10ze omgeving

- de omgevings1uminantie
~2

- een konstante = 0,35 cd.m

- de ver1ichtingssterkte op het oog van de waar-

nemer, de verb1indingsver1ichtingssterkte
-6 -2 2- een konstante = 3,8.10 1x.min '

- de verb1indingshoek, d.i. de hoek tussen kijk-

richting en de verbindings1ijn oog - verb1in

dingsbron

Met behu1p van deze n~euwe gegevens is het moge1ijk de te verwachten

zichtbaarheidsafstanden te berekenen, ook voor grotere 1ichtsterkten en

grotere omgevingshe1derheden.

Deze methode berust echter op resu1taten verkregen uit statische proeven.

Om de uit deze methode voortv10eiende waarden voor de zichtbaarheids

afstand te toetsen aan dynamische experimenten is in het Philips Licht

technischLaboratorium een schaa1mode1 ontwikke1d waarop dynamische

wijze zichtbaarheidsafstanden gemeten kunnen worden.

Tot nu toe is slechts gesproken over de visue1e prestatie van het oog,

en de vermindering daarvan door verb1inding, dus over disability glare.

Bepa1end voor de toegestane 1ichtsterkte in de richting van het oog van

de waarnemer is ook de subjektieve hinder die hij daarvan ondervindt,

de discomfort glare. Tot op heden is er geen onderzoek verricht naar de

discomfort glare in automobie10mstandigheden.

Uitgaande van het perspectivische wegbee1d dat een waarnemer heeft (zie

figuur 2a) is een meetopste11ing gebouwd (zie figuur 2b). De meetopste1

ling is we1iswaar symmetrisch maar dit beinv10edt,de resu1taten niet.

De p1aats van de verb1indingsbron wordt vastge1egd door de hoek 6, ~n

dien het referentiepunt (d.i. de p1aats van het objekt) a1s nieuwe oor-
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sprong wordt genomen.

In figuur 2 is:
-2

L
B

(cd.m )
-2

L (cd.m )
w

E (Ix)
oog

e (min) - de verblindingshoek

De subjektieve waardering W kan nu bepaald worden als funktie van de om

gevingshelderheid, de verblindingsverlichtingssterkte en de verblindings

hoek. Met behulp van de resultaten zal getracht worden een verband te

vinden tussen de waardering en de drie parameters.

Om tot een volledig inzicht van de verblinding door autokoplantaarns te

kunnen komen wordt er een verband gezocht tussen de disability glare en

de discomfort glare.

Hiervan uitgaande wordt de asymmetrische Europese autokoplantaarn met

een halogeenlamp vergeleken met de asymmetrische Amerikaanse sealed

beam lantaarn.

*Alleen het wegdek wordt verlicht (omgevingsluminantie). Het overige

deel van het meetscherm is matzwart geverfd en wordt niet verlicht.

Daarom is de achtergrondluminantie L
B

= 0 cd.m-
2

gesteld.
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2. Theoretische bepalingvandezichtbaarheidsafstand

2.1 Inleiding

Zoals uit de inleiding in hoofdstuk 1 naar voren is gekomen, kan de

de zichtbaarheidsafstand als referentie van de disability glare genomen

worden. Het is echter ondoenlijk om voor elke lichttechnische geometrische

situatie en voor elke autokoplantaarn afzonderlijk de zichtbaarheids

afstand experimenteel te bepalen. Voor de ontwikkeling van een optimale

autokoplantaarn is het echter noodzakelijk deze zichtbaarheidsafstanden

snel te kunnen bepalen. Daarom is er in het verleden en wordt er ook nu

nog gezocht naar methoden om deze zichtbaarheidsafstand te berekenen.

Het zou te ver voeren om hier aile ontwikkelde theorien aan te geven,

daarom wordt volstaan met de belangrijkste, t.w. de methoden aangegeven

door de Boer (9), Jehu (23) en Bindels(6).

Voor elke methode wordt gebruikt gemaakt van onderstaande lichttechnische

geometrische situatie (zie figuur 3).

o ~ tegenligger

waarnemer -0 k o

o
objektpositie

FIG.3
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2.2 J.B. de Boer und W. Morass -

Berechnung der Sehweite aus der Lichtverteilung von Automobielschein

werfern

Middels "quasi.-stationaire" proeven bepaalde de Boer experimenteel de

invloed van dl~ eigen lichtsterkte lb. en de lichtsterkte van de tegen
o J

ligger I OD de zichtbaarheidsafstand v. HiJ· deed dit voor vier obJ·ekt-oog .
posities - zie figuur 3 -.

am de invloed van de eigen lichtsterkte, zowel als die van de tegenlig

ger te bepaleu werd gebruikt gemaakt van speciaal ontworpen autokoplan

taarns, die over een groot gebied een nagenoeg konstante lichtsterkte

gaven.

De objekten werden op een cement-betonweg geplaatst die een breedte had

van 6,40 m. De objekten waren 0,40 m. hoog en hadden een grondoppervlak

van 0,28 x 0.28 m2 • Zij waren bedekt met een viltstof dat een reflektie

coefficient p = 8% had.o
Om silhouette-zien te voorkomen waren de tegenligger-lampen afgeschermd

met behulp van "jalouzieen", zodat het objekt niet werd aangestraald

door de autokoplantaarn van de tegenligger.

De tegenligger stond stil opgesteld terwijl de waarnemingswagen reed.

Voor vier waarden van de eigen lichtsterkte - t.w. I b. = 1000 cd,
o J

3000 cd, 10.000 cd en 20.000 cd - en voor vijf waarden van de verblin-

dingslichtsterkte - I = 0 cd, 300 cd, 700 cd, 1500 cd en 3000 cd -oog
bepaalde hij experimenteel de zichtbaarheidsafstand voor de vier objekt-

posities als funktie van de laterale afstand objekt tot tegenligger - zie

tabel I -.

Uit de isocandeladiagrammen bepaalt men nu welke lichtsterkte ter plaatse

van het midden van het objekt heerst - I b. - en de lichtsterkte die op
o J

het oog van de waarnemer valt - I oog
Uit de grafieken van de zichtbaarheidsafstand v als funktie van de eigen

lichtsterkte I b. en de verblindingslichtsterkte I kan vervolgens de
o J oog

te verwachten zichtbaarheidsafstand als funk tie van de distale afstand d

bepaald worden.



Objekt I = Oed I = 300cd I = 700cd I = 1500cd I = 3000cd
oog oog oog oog oog

3 3 3 3 3
afst. I b 0 (xl 0 ) I b o(xl0) I b 0 (x 10 ) I b o(xl0) I b 0 (x 10 )

pos. a ~n o J in cd o J in cd o J in cd o J in cd o J in cd
m 1 3 10 25 1 3 10 25 1 3 10 25 1 3 10 25 3 10 25

+250 40 52 72 87 39 50 70 85 38 48 68 83 36 46 65 79 42 61 74
+200 40 52 72 86 39 50 70 84 38 48 67 82 36 46 64 78 42 60 73

links +160 40 51 71 85 38 47 68 82 37 47 66 80 35 44 63 77 41 58 70
tb = +120 39 50 69 83 37 47 66 80 35 45 63 77 33 42 59 72 38 54 66
1-1 ,35 + 90 37 49 67 81 34 46 64 77 32 43 61 74 29 39 57 69 35 51 62

+ 60 34 47 65 79 30 43 60 73 28 39 56 69 25 34 51 63 29 44 54
+ 30 30 45 63 76 24 38 55 68 20 33 50 62 16 27 44 54 20 36 46
+ 10 27 42 60 74 19 32 50 60 13 25 42 52 18 34 44 13 27 36

+250 37 59 91 105 31 42 61 76 30 40 56 67 29 39 52 62 37 48 58
+200 36 58 90 104 30 42 58 70 30 39 53 65 28 38 50 60 36 48 57

midden +160 36 58 89 103 30 41 54 65 29 39 51 61 28 37 48 56 36 46 55
b = +120 35 57 89 102 29 38 49 58 28 37 47 56 26 35 45 53 34 44 52
+1,6Om + 90 34 57 88 102 25 34 44 52 24 33 42 49 23 32 41 47 31 40 46

+ 60 34 56 87 101 17 26 37 47 16 25 35 43 15 23 32 39 22 29 35
+ 30 33 56 87 100 10*14* 31 43 9*13* 27 36 8*12* 22 29 11 * 17 21

12*19 9*13* 29 7* 9* * * 220 33 55 86 99 38 51 42 21 32 7 1q.
- 30 33 55 86 99 19 28 47 64 17 24 39 52 16 21 31 41 17 25 33
- 60 33 55 86 98 30 40 59 64 28 37 51 64 27 34 45 55 33 42 51

+250 39 66 100 125 37 62 92 114 34 58 86 108 31 55 80 102 51 75 97
+200 38 65 99 124 36 61 91 114 34 58 84 107 31 53 78 100 50 74 96

~echts +160 38 64 98 123 36 60 88 112 33 56 82 106 30 51 76 99 49 72 94
~ = +120 37 63 96 121 35 58 85 110 33 54 79 103 30 49 73 96 46 68 91
f+-4,55m + 90 36 62 94 120 34 56 84 109 32 50 76 101 30 45 69 93 41 64 88

+ 60 35 60 93 118 32 54 83 107 30 47 74 98 29 40 66 89 37 62 84
+ 30 34 59 91 116 29 50 82 104 27 44 72 94 26 35 62 84 31 56 78

0 33 58 90 114 28 50 80 102 24 41 69 93
;~*~~

57 80 25 51 72
- 30 32 58 88 112 26 50 77 99 21 41 67 90 56 78 21 47 66
- 60 32 60 93 110 31 52 79 100 30 44 68 90 30 39 59 78 35 48 63

TABEL I

I-w
I



Objekt

afst.
pos. a in

m

+250
+200

reehts +160
naast +120
de + 90
straat + 60

+ 30
o

- 30
- 60

I = Oed
oog

3
lb. (xl 0 )

o J in ed
I 3 10 25

47 71 102 119
47 7 I 100 118
46 71 98 117
46 69 97 115
45 68 95 113
44 67 94 112
43 65 93 110
42 63 92 109
40 62 91 108
41 61 90 108

I = 300edoog

3
lb. (xl 0 )

o J in ed
I 3 10 25

46 70 100 117
46 69 98 116
45 68 96 114
45 67 95 112
44 66 93 110
43 65 91 108
42 63 90 107
39 60 88 105
28 56 85 105
40 58 87 105

I = 700edoog

3
Ib·(xIO)

o J in ed ,
I 3 10 25

45 68 99 115
4567 96 113
44 66 94 111
44 65 92 109
43 64 90 107
42 62 88 105
41 60 86 103
36 56 83 102
25 50 80 102
38 54 83 101

I = 1500edoog

3
lb. (xl0 )
o J in cd

I 3 10 25

44 66 96 1 I 1
44 65 93 109
43 63 9 I 107
43 62 88 104
42 61 86 102
41 59 84 100
39 56 82 98
33 51 76 96
23 39 72 93
36 48 76 95

I = 3000edoog

::>
lb. (xl0 )

o J in ed
3 10 25

62 93 107
62 90 105
60 87 103
58 85 101
57 82 98
55 79 95
52 74 91
45 67 86
26 59 77
41 62 82

De aldus aangegeven waarden zijn met de gebruikte autokoplantaarns niet preeies te bepalen omdat hiervoor
de bundel niet breed genoeg was.

VERVOLG TABEL I

I

~

I
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2.3 V.J. Jehu -

A Method of Evaluating Seeing Distances on a Straight Road for Vehicle

Meeting Beams

Ook door Jehu is een methode ontwikkeld gebaseerd op experimentele resul

taten. De proeven om de invloed van de eigen lichtsterkte I b" en de ver
o J

blindingslichtsterkte I op de zichtbaarheidsafstand waren evenals bijoog
de Boer "quasi-stationair". De "tegenligger" stond stil op een zi.idelin~-

se afstand van 3,0 m van de waarnemingswagen. Ook Jehu gebruikte speciaal

ontworpen autokoplantaarns om een konstante lichtsterkte in een groot ge

bied te kunnen garanderen. Ter voorkoming van silhouette-zien werd het

objekt 10ft (=3,05m) achter de tegenligger geplaatst. Als testobjekten

werden gebruikt een cirkelvormige schijf met een diameter van 1ft 6 in

(=45,7 cm) en een rechthoek van 1 ft 9 in (=57,5cm) bij 1 ft (=30,5cm).

Bepalend voor de zichtbaarheidsafstand was het herkennen van de vorm van

de objekten, die een reflektiecoefficient p 7% hadden.
o

Op deze wijze bepaalde Jehu de zichtbaarheidsafstand als funktie van de

verblindingslichtsterkte met als parameter de eigen lichtsterkte voor een

objekt dat 10 ft (=3,05m) naast de verblindingsbron geplaatst was.
*Met behulp van het door Holladay (20) beschreven effekt van de sluier-

luminantie, wanneer in het gezichtsveld van de waarnemer een verblin

dingsbron aangebracht wordt kan een vermenigvuldigingsfaktor bepaald wor

den. Substitutie van de hiermee berekende waarde in de oorspronkelijke

grafiek geeft de te verwachten zichtbaarheidsafstand.

*Holladay kende aan deze sluier een equivalente luminantie toe. Zulk een

sluier overdekt zowel het objekt als de achtergrond zodat de luminantie

voor beide met hetzelfde bedrag toeneemt. Het verschil in luminantie tussen

objekt en achtergrond blijft echter gelijk. De waarde van het kontrast

neemt daardoor af.

~Ls Lobj - Lw , zowel L b" als L nemen toe met de sluier-
Immers K = L = L 0 J w

luminantie L ~ , dus ~ij verblinding wordt het kontrastsaq

(L . + L .. ) - (L + L .. ) ~L
K' = obJ saq w saq = s ~ K' < K

L +L.. L +L ..
w saq w saq

De equivalente sluierhelderheid kan berekend worden met de door Holladay
-2

afgeleide formule: L.. = k.E .8 , waarbij k = 9,2.saq oog
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2.4 J.Th.H. Bindels -

De invloed van verblinding, veroorzaakt door autokoplantaarns, op de

kontrastgevoeligheid van het menselijk oog

In het kader van zijn afstudeeronderzoek heeft Bindels een wiskundige be

nadering gege'Jen van de op statische wijze verkregen resultaten vbor het

benodigde luminantieverschil bij verblinding voor het waarnemen van ob

jekten. Dit onderzoek was noodzakelijk geworden omdat de nieuw ontwikkel

de halogeen autolampen een veel hogere lichtsterkte geven dan de conven

tionele duplo-lamp.Voor de bepaling van de invloed van deze sterkere

lichtbronnen noesten de bestaande methoden geextrapoleerd worden.

In een volledig donkere ruimte waarin een meetscherm was aangebracht, met

daarop een perspectivisch beeld van een wegdek, gezien vanuit het oogpunt

van een waarncmer heeft Bindels onderzocht wat de invloed was van de ver

blindingsverlichtingssterkte E ,de omgevingsluminantie L en de ver-oog w
blindingshoek 6.

Hij varieerde de verblindingsverlichtingssterkte van 0 Ix - 20 lx,
-2 -2

de omgevingshelderheid van 0 cd.m - 16 cd.m en de verblindingshoek

van 60' - 1200'.

De uit een zeer groot aantal waarnemingen verkregen resultaten benaderde

Bindels met de volgende formule:

L E
L:iL = L:iL (1 + ..:!!... + __o_o-,:,g'--7)

s soo CL 62,2
CEOO •

Zie ook hoofdstuk 1. Inleiding.

In figuur 4 is de formule driedimensionaal uitgezet, met langs de assen

op logaritmische schaal het minimaal benodigde luminantieverschil L:iL , de
s

verblindingsverlichtingssterkte E en de omgevingsluminantie L , met alsoog w
parameter de verblindingshoek 8.

Uitgaande van het feit dat voor het waarnemen van een objekt, het kontrast

van het objekt K groter dan of gelijk aan de kontrastdrempel K
d

moet zijn,

is het mogelijk hieruit de zichtbaarheidsafstand te berekenen.

Waarbij:

L - L
K 0 w

=
Lw

en
L:iL

Kd
s

=
Lw
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2.5 Theoretische bepaling van het kontrast K

Ret kontrast K van een objekt ten opzicht van zijn omgeving wordt gede

finieerd volgens:

waarin:

K =
L - L

o w
L

w

L

L
O

- 1 I
w

K (1) het kontrast van het objekt t.o.v. zijn omgeving
-2

L (cd.m ) - de objektluminantie
o -2

L (cd.m ) - de omgevingsluminantie
w

De hierin voorkomende objekt- en omgevingsluminantie worden als volgt

gedefinieerd:
I obj.

L
Po 1= L - COSet.

0 i 'JT 1 2 1
obj.1

1.
L = L 8-1

2
COSet.

w i w 1. 1

1

waarin:

P (1 )
o -2-1

S (cd.m .lx )
w

I b' (cd)
o J i

1. (cd)
1

1 b' (m)
o Ji

1. (m)
1

et. (graden)
1

- de reflectiecoefficient van het objekt

- de wegdekluminantiefaktor

- de lichtsterkte in de richting van het objekt 1n de

kijkrichting

- de lichtsterkte 1n de richting van het objekt

- de afstand van het objekt tot de lichtbron

- de afstand van de lichtbron tot de beschouwde plaats

op het wegdek

- de invalshoek, d.i. de hoek tussen de normaal op het

beschouwde vlak en de licht-invalsrichting

De reflectiecoefficient van het objekt is onafhankelijk van de afstand

objekt tot waarnemer, en kan als konstant worden beschouwd.

De lichtsterkte wordt bepaald door de lichtsterkteverdeling van de auto

koplantaarns en is derhalve een funktie van de beschouwde plaats en af

stand tot de lichtbron.

De invalshoek is bij de beschouwde afstanden klein, dus COSet = 1.

De wegdekluminantiefaktor is geen konstante grootheid, maar afhankelijk

van het beschouwde wegdek, de invalshoek van het licht en de kijkrichting.
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2.6 Bepaling van de luminantiefaktor voor automobielomstandigheden

Medebepalend voor de omgevingsluminantie is de wegdekluminantiefaktor.

De C.I.E. definieert de luminantiefaktor S als het quotient van de lumi

nantie van het objekt en de luminantie van een ideale diffusor die op de

zelfde wijze verlicht en waargenomen wordt. Dit betekent dat de luminan

tiefaktor volgens deze definitie gelijk is aan LIE, waarin E de verlich~

tingssterkte in lux van het objekt is in het vlak van het objekt, en L

de luminantie van het objekt in asb.

In afwijkinf hiervan definieren w~J de wegdekluminantiefaktor Sw als de

luminantie in cd.m-2 die het wegdek krijgt per eenheid van vertikale

verlichtingssterkte E in lux:
v

L = S .Ew v

De samenhang tussen S en S is als voIgt:
w

S h- - -------------------------------(1)
7T r

waaern:
-2 -1S (cd.m . Ix )

w
h (m)

r (m)

- de wegdekluminantiefaktor

- de lantaarnhoogte

- de afstand van de waarnemer tot het waarnemings-

punt

De wegdekluminantiefaktor is afhankelijk van de coordinaten van de waar

nemer en verlichtingsbron t.o.v. de beschouwde plaats van het wegdek.

Daar deze coord inaten veranderen bij verandering van de beschouwde

plaats is een onderzoek verricht naar de wegdekluminantiefaktor als fun

ktie van deze coordinaten.

Voor deze meting is gebruikt gemaakt van onderstaande opstelling:

WEGDEK
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Ret wegdek is draaibaar opgesteld t.o.v. de fotocel en de lamp. y 1S de

hoek die de lamp met het wegdek maakt. De invloed van de hoek 0 tussen

fotocel (oog) en verlichtingsbron op S is te verwaarlozen als de af-
w

stand van de l,eschouwde plaats op het wegdek tot de cel tussen de 5 en

300 m ligt - zie van Bommel (12) -.

De metingen zijn verricht aan een monster van dakleer, dat gebruikt is

voor de semi-dynamische proeven. Als referentiemeting werd de reflektie

coefficient V.in zwart-fluweel papier gemeten.

Met behulp van formule "1" is S omgerekend naar S. Ret resultaat is in
w

figuur 5 op dubbellogaritmische schaal weergegeven. Tevens zijn inge-

tekend die waarden die gevonden zijn uit metingen van de Boer (9) voor

de vliegbasis Welschap en het race-circuit te Zandvoort, door van

Bonunel (12) v')or een monster van asfaltbeton met Nederlandse steenslag.

Ook zijn nog die waarden ingetekend die Burghout (13) vond voor elf weg

dektypen 1n Rijksweg 12 voor een afstand l=75m.

Ret is niet zonder meer mogelijk de resultaten met elkaar te vergelijken.

De resultaten die de Boer vond voor de vliegbasis Welschap en het race

circuit te Zandvoort zijn gekomen uit proeven over het gehele wegdek,

terwijl de overige resultaten gevonden zijn uit proeven verricht aan een

wegdekmonster.

Burghout heeft Z1Jn resultaten gerelativeerd naar een ooghoogte van I,5Om

terwijl de overige resultaten gerelativeerd zijn naar een ooghoogte van

1 ,25m.

De invloed van de gebruikte lichtbronnen en meters is theoretisch te ver

waarlozen, in hoeverre dit met de praktijk uitkomt 1S een open vraag.

Zeker in praktijkproeven is de uiteindelijke verlichtingssterkte op grote

afstand erg klein, zodat een geringe absolute afwijking een grote procen

tuele fout kan geven.

Daar de wegdekluminantiefaktor een grote invloed kan hebben op het kon

trast is het aan te bevelen om te komen tot een uniform voorschrift ter

bepaling van de wegdekluminantiefaktor.
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2.7 Theoretische bepaling van de kontrastdrempel Kd

De kontrastdrempel voor een bepaalde lichttechnische geometrische situ

atie wordt gedefineerd volgens:

substitutie van ~L hierin geeft:
s

6L
soo (1

L
w

E
oog )

2,2
CEOO ·8

Nu hangt ~L af van de grootte van het beschouwde objekt en van de af-soo
stand van het objekt tot de waarnemer, dus van de gezichtshoek a (28).

Ret foveaal juist waarneembare luminantievershil van een objekt in een

nagenoeg lichtloze omgeving is dus afhankelijk van de afstand tot de

beschouwde plaats.

De verblindingsverlichtingssterkte E I /12 , waarbij I bepaaldoog oog oog
wordt door de lichtverdeling van de autokoplantaarns en de invalshoek, is

een funktie van de plaatscoordinaten en de afstand tot de waarnemer.

De verblindingshoek 8 is een funktie van de plaatscoordinaten van het

objekt, de tegenligger en de waarnemer t.o.v. elkaar.
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2.8 Bepaling van de ziehtbaarheidsafstartd v

Wanneer de refleetieeoeffieient van het objekt p , de liehtsterktever
o

deling van de autokoplantaarns en de wegdekluminantiefaktor 8 bekend
w

zijn, kan voor elke liehtteehnisehe geometrisehe situatie het kontrast K

en de kontrastdrempel K
d

als funk tie van de plaatseoordinaten berekend

worden.

Voor elke "moment-opname" 1.S dan het kontrast K en de kontrastdrempel K
d

bekend. Is het kontrast K groter dan of gelijk aan de kontrastsrempel Kd
dan is het objekt ziehtbaar. De ziehtbaarheidsafstand is zo als funktie

van de distaJe afstand tussen tegenligger en waarnemer te bepalen.

In figuur 6 is het met behulp van 2.5 berekende kontrast K en met behulp

liehtsterkte van de eigen lantaarn I bO = 10.000ed
o J

= 500ed. Zowel de distale afstand tussenen die van de tegenligger Ioog
waarnemer en tegenligger als de zijdelingse afstand zijn konstant ge-

van 2.7 berkende kontrastdrempel Kd uitgezet als funktie van de objekt

afstand r bO. De ingetekende waarden gelden voor een objekt met een re-
o J 2

flektieeoeffieient p = 10% en grootte 20x20 em , wat geplaatst is reeht
o

voor de waarnemer, de

houden en bedroegen resp. 50m en 3,2m.

Het snijpunt van beide krommen geeft de bij deze situatie behorende

ziehtbaarheidsafstand v - in dit geval v = 100m -
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2.9 De invloed van de reflektieco~ffici~ntvanhet objekt Po en de wegdek

luminantiefaktor S op de zichtbaarheidsafstand v--------- w/'---"---------------
Een objekt wordt beter gezien naarmate zijn kontrast K groter is. Dit

kontrast wordt naast de lichtsterkte bepaald door de wegdekluminantie

faktor S en de reflektieco~ffici~ntvan het objekt P •w 0

Beschouw nu een lichttechnische geometrische situatie zonder tegenligger.

In paragraaf 2.8 is aangegeven dat de zichtbaarheidsafstand v berekend

kan worden door gelijkstelling van het kontrast van het objekt K en de

kontrastdrempel Kd •

Uitwerking voor de beschouwde lichttechnische geometrische situatie

geeft:

K
L - L

I 0 wI
L

w

L
= IL

o
- 1\

w

waarin:

L
o

P • I b °o 0 J
2

TI.l bO
o J

COSet
-2l.n cd.m

L
w

Sw· I -2
=~osa in cd.m

1

aannemende dat:

1obj = 1 v

I b ° = I
o J

COSet

geeft dit gesubstitueerd in:

IKI Kd

t.L t.L
2

Po .v
1 I soo soo1- - = +

TIS C
L S •I b °w w 0 J
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of:

2
v

+ I obj Po
l:IL 'IT

500

I" l:IL
ObJ(!1 + 500)

AL C·8
o 500 L w

of:

l:IL
500 « I

CL

2 I b" P
v = + 0 J (~ - 8 )

-l:IL 'IT w
500

In figuur 7 is de ziehtbaarheidsafstand v uitgezet als funktie van de

refleetieeoeffieient van het objekt P • Als parameter zijn de wegdek-
o

luminantief:,ktoren gebruikt die gevonden zijn door van Bommel, voor een

monster van asfaltbeton, en uit eigen metingen aan een monster van dak

leer - zie paragraaf 2.6 - De liehtsterkte van de eigen lantaarns is

konstant gehouden, I b" = IO.OOOed. De gevonden waarden gelden voor een
o J 2

objekt met grootte 20x20em •

Uit de figuur blijkt dat voor refleetieeoeffieienten in de grootte-orde

van de wegdekluminantiefaktor de ziehtbaarheidsafstand relatief sterk

verandert bij kleine veranderingen van de reflektieeoeffieient, en zelfs

af kan nemen bij toename van de reflektieeoeffieient.

Ret feit dat voor eenzelfde waarde van de reflektieeoeffieient twee

waarden voor de ziehtbaarheidsafstand optreden is een gevolg van het

feit dat het kontrast van het objekt in absolute waarden gegeven is;

Ret kontrast zelf kan zowel positief als negatief zijn - positief kon

trast en negatief kontrast -
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3. METING VAN DE ZICHTBAARHEIDSAFSTAND OP SCHAALMODEL

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de op een in het Philips Licht

technische Laboratorium opgesteld schaalmodel dynamische experimenten

verricht zijn.

De resultaten worden onderling vergeleken en geanalyseerd.

Met behulp van de in het vorige hoofdstuk beschreven methoden van de

Boer, Jehu en Bindels zal getracht worden de resultaten te beschrijven.

Hiervan uitgaande worden de methoden onderling vergeleken.

Aangetoond zal worden dat de door de Boer en door Jehu aangegeven metho

den aIleen bruikbaar zijn bij experimenten waarbij meerdere lantaarns

onderling vergeleken worden, en dat de door Bindels uit statische expe

rimenten ontwikkelde methode goed bruikbaar is ook voor dynamische expe

rimenten.
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3.2 Proefopstelling en meetmethode

In een volledig donkere ruimte is een proefstraat opgebouwd - zie foto's-

De lengte hiervan bedraagt 20 meter en de breedte 0,30 meter. Om te kun-

nen komen tot reele afstanden is alles gedimensioneerd naar schaal 1:25.

De hele proefbaan is op een stellage gebouwd, zodat de waarnemer zittend

aan de experimenten deel kon nemen.

De eigen koplantaarns worden gesimuleerd door een vast opgestelde licht

bron, waarvan de lichtsterkte door variatie van de uitstraalopening

regelbaar is. De lichtsterkte van de eigen lantaarns kan daardoor ge

varieerd worden van I b.= 0 cd tot I b.= 300.000 cd.
o J 0 J

De autokoplantaarns van de tegenligger - de verblindingsbron - worden

gesimuleerd door twee lichtbronnen die de uitstraalopeningen zijn van

twee fiber-optics, de diameter is 8 rom - d.i. in werkelijkheid een dia

meter van 20 cm -. De fiber-optics worden aangestraald door twee halo

geenlampen ( Philips halogen ellipsoidal reflector lamps, 15V-150W ). De

lichtsterkte kan met behulp van neutraalfilters gevarieerd worden van

I = 0 cd tot I 200.000 cd.oog oog
De lantaarnhoogte is instelbaar en bedraagt in ons geval 0,03 cm - d.i.

~n werkelijkheid 0,75 cm ( zie ook appendix)

De tegenligger-simulatie is gekoppeld aan een lopende band, waarvan de

snelheid regelbaar is, zodat iedere ontmoetingssnelheid instelbaar is.

Elke zijdelingse afstand t.o.v. de waarnemer is instelbaar doordat de

tegenligger-simulatie opgehangen is aan een beugel.

De voor deze proeven gebruikte wegbedekking is van dakleer - zie 2.6 

De gebruikteobjekten hebben een grootte van 0,8xO,8 cm2 - d.i. een

objekt met een gezichtshoek a=8 1 op 100 meter -. De reflektiecoefficient

van het objekt bedraagt p =0,31. Ret objekt kan zowel voor als achter de
o

tegenligger opgehangen worden en aldus meebewegen. Ook de zijdelingse

afstand t.o.v. de tegenligger is instelbaar.

Om ook de oogafstand van de waarnemer tot schaal 1:25 terug te brengen

~s een apparaat ontwikkeld - zie figuur 8 -, bestaande uit twee half

doorlatende spiegels. De eerste heeft een reflektiecoefficient van 33%

en een doorlatingscoefficient van 39%. De tweede spiegel heeft een re

flektiecoefficient van 84%, zodat op beide ogen een gelijke lichtsterkte

valt.

Zodra de waarnemer het objekt ziet ~s hij met behulp van een schakelaar

in staat het systeem tot stilstand te brengen. Met behulp van een meet-
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lint is de afstand tot de waarnemer afleesbaar - de zichtbaarheids

afstand -

Elke ingestelde situatie is tenminste driemaal aan de waarnemer aange

boden. De hieruit verkregen gemiddelde waarde is gebruikt als zicht

baarheidsafstand v.

De proeven zijn gedaan met twee waarnemers van ongeveer dertig jaar,

waarvan een met bril. Beide waarnemers hadden een gezichtsvermogen dat

wat kontrastgevoeligheid en gezichtsscherpte betreft bij eerder gedane

experimenten dicht bij het gemiddelde van een zeer groot aantal waar

nemers Ltg.

Daar de proeven gedaan zijn met een te klein aantal waarnemers is het

niet mogclijk voor elk punt de exacte spreiding aan te geven. De bij de

resultateu gehanteerde spreiding is de gemiddelde spreiding bepaald door

het totale aantal waarnemingen.
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3.3 Meetresultaten

3.3.1 Bepaling van de zichtbaarheidsafstand zonder verblinding

Als eerste is onderzocht hoe de zichtbaarheidsafstand v voor een kon

stante reflektiecoefficient p afhangt van de eigen lichtsterkte I b'~
o 0 J

Ret objekt werd aangestraald door de eigen lantaarn waarvan de licht-

sterkte in nagenoeg logarithmische stappen gevarieerd werd.

Vanuit het "oneindige" werd het objekt naar de waarnemer toe voortbe

wogen. Zodra het objekt zichtbaar werd stopte de waarnemer het bandsys

teem en werd de zichtbaarheidsafstand afgelezen.

In figuur 9 staan de aldus verkregen zichtbaarheidsafstanden uitgezet

als funktie van de eigen lichtsterkte I b" De reflektiecoefficient
o J 2

p = 0,31 en de objektgrootte bedroeg 20x20 cm .
o

De cirkeltjes stellen het gemiddelde voor verkregen uit tien waarnemin-

gen voor ~en objekt midden op de rijbaan, en de kruisjes voor een objekt

recht VOOl de waarnemer. De ingetekende spreiding is de spreiding ver

kregen uit het totaal van waarnemingen.

uit de grafiek voIgt dat de zichtbaarheidsafstand v bij benadering even

redig is met de logarithme van de eigen lichtsterkte logI b"
o 25 0 J

De hellingshoek S= arctan 1,78, ofweI v ~ I b" . Voor lagere licht-
o J

sterkten valt de rechte af.

*De lichtsterkte van de eigen lantaarns en die van de tegenligger werden

bij elke serie waarnemingen konstant gehouden, en waren voor het gebied

waarin de zichtbaarheidsafstand v bepaald werd nagenoeg konstant.
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3.3.2 Bepaling van de ziehtbaarheidsafstand met verblinding

Voor de bepaling van de invloed op de ziehtbaarheidsafstand door een ver

blindingsbron - tegenligger-simulatie - is weer gebruikt gemaakt van een
. 2. .. . ...

obJekt met grootte 20x20 em en een reflekt~eeoeff~e~entp = 31%.
o

Ret objekt werd vast opgehangen op variabeleafstand a van de verb lin-

dingsbron en bewoog aldus met de tegenligger mee - zie onderstaande

figuur -. De zijdelingse afstand van het objekt tot de waarnemer was

resp. Oem en 6,4 em - d.i. in werkelijkheid 0 m en 1,6 m -

-tegenligger -

-objekt-
I
I
I

~
I

a-----~..

De liehtsterkten van de eigen lantaarn en die van de tegenligger werden

gedurende elke serie waarnemingen konstant gehouden, en voor en na de

serie waarnemingen gekontroleerd.

Elke situatie werd tenminste driemaal aan de waarnemer aangeboden.

De aldus verkregen gemiddelde waarden zijn uitgezet in de figuren 10

tim 13. De bij elk punt ingetekende spreiding is weer de spreiding ver

kregen uit het totaal aantal waarnemingen.
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3.4 Analyse van de meetresultaten

Uit figuur 9 komt naar voren dat de zichtbaarheidsafstand bij toename

van de e~gen lichtsterkte I bO ook toe moet nemen. Uit figuur 12 en 13
o ]

blijkt de zichtbaarheidsafstand voor een dis tale afstand tussen waar-

nemer en tegenligger groter dan honderd meter onafhankelijk van de

e~gen lichtsterkte. nit vind zijn oorzaak in het feit dat voor grotere

dis tale afstanden tussen waarnemer en tegenligger en kleine distale

afstanden tussen objekt en tegenligger niet de eigen lichtsterkte I bO
o ]

bepalend is voor de zichtbaarheidsafstand, maar de lichtsterkte van de

tegenligger I - zie figuur 10 en 11 -. Men spreekt dan van silhouet-oog
te-zien - zie paragraaf 3.6 -.

Voor objekten achter de tegenligger, dus met een zichtbaarheidsafstand

v groter dan de dis tale afstand tussen waarnemer en tegenligger d,

is er gee~ sprake van silhouette-zien en neemt de zichtbaarheidsafstand

toe bij toename van de eigen lichtsterkte.
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3.5 Vergelijking van de berekende zichtbaarheidsafstanden verkregen uit de

gegevens van de Boer, Jehu en Bindels met behulp van de meetresultaten

In de paragrafen 2.2, 2.3 en 2.4 is beschreven hoe uitgaande van de ge

gevens van de Boer, Jehu en Bindels de zichtbaarheidsafstand berekend

kan worden. In deze paragraaf worden ze uitgaande van de gevonden meet

resultaten onderling vergeleken.

Ais eerste wordt een lichttechnische geometrische situatie beschouwd

zonder tegenligger. In figuur 14 zijn nogmaals de gemeten resultaten

weergegeven voor een objekt met grootte 20x20 cm2 en een reflektie

coefficient p = 31%. Tevens zijn ingetekend de door de Boer gevonden
o

kromme voor een objekt met grootte 40x28 cm2 en een reflektiecoefficient

p = 8%, de door Jehu gevonden kromme voor een objekt met grootteo
46x46 cm2 ell een reflektiecoefficient p = 7% en de uit de gegevens van

o
Bindels volgende kromme voor een objekt met grootte 20x20 cm2 en een

reflektiecoefficient p = 31%.
o

Omdat de objekten onder ling sterk afwijken is het niet mogelijk een ver-

gelijking te trekken tussen de berekende krommen.

Ais tweede wordt een lichttechnische geometrische situatie beschouwd

met tegenligger, het objekt bevindt zich midden op de rijbaan.

De in figuur 15 ingetekende meetresultaten gelden weer voor een objekt

met grootte 20x20 cm2 en een reflektiecoefficient p = 31%.o
De Boer en Jehu geven geen methode aan om zichtbaarheidsafstanden te

berekenen voor objekten die qua grootte en reflektiecoefficient afwijken

van de door hen gebruikte objekten. AIleen uit de gegevens van Bindels ~s

voor elk willekeurig objekt de zichtbaarheidsafstand te berekenen.

In absolute waarde zijn de door de Boer en Jehu gevonden waarden dan ook

niet te vergelijken met de gemeten waarden.

In figuur 15 staan de uit de Boer, Jehu en Bindels berekende zichtbaar

heidskrommen voor resp. objekten met grootte 40x28 cm2, 46x46 cm
2

en

20x20 cm2 en reflektiecoefficient p = 8%, 7% en 31%.
o

Geen van de drie berekende krommen komt goed overeen met de meetresul-

taten. Waar v < d treedt een aanzienlijke afwijking op, dit is het ge

volg van het verschijnsel silhouette-zien - zie 3.6 -
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3.6 Silhouette-zien

Ret verschijnsel silhouette-zien is met behulp van de methoden van de

Boer en Jehu niet te benaderen. Tijdens hun metingen hebben zij bewust

dit verschijnsel vermeden. Met behulp van de uit de gegevens van Bindels

voortvloeiende methode is dit weI mogelijk.

Bij silhouette-zien wordt het objekt gezien tegen een zeer heldere

achtergrond, waardoor de omgevingsluminantie L zeer groot wordt.
w

L L + L 2w wi w

waarin:
-2

L
WI

(cd.m )

-2
Lw2 (cd.m )

- de omgevingsluminantie t.g.v. de lichtsterkte

van de eigen lantaarns

- de omgevingsluminantie t.g.v. de lichtsterkte

van de tegenligger

Bij silhouette-zien is nu L
WI

< Lw2 '

Voor de berekening van Lw2 kunnen we twee gevallen onderscheiden:

I. Ret objekt bevindt zich op de verbindingslijn oog-waarnemer - verblin-

dingsbron. I

De luminantie wordt nu bepaald door Lw2= At, waarbij A een schijn

baar oppervlak is rondom het objekt. De omgevingsluminantie is nu

zeer groot.

Daar nu Lw?>Lo wordt:

L - L
K = I 0 wI = 1-1 I

Lw

~Lsoo
Lw

~L ~s een funktie van de gezichtshoek a en neemt toe naarmate asoo
kleiner wordt. Tenzij de objektafstand te groot is, wordt het objekt

altijd waargenomen.

2. De dis tale afstand objekt - tegenligger a is klein.

Ook nu zal de omgevingsluminantie L groter zijn dan de objektlumiw
nantie L , zodat er ook nu sprake is van negatief kontrast.

o
De kontrastdrempel wordt nu echter niet meer aIleen bepaald door de

objektafstand, maar ook de verblindingsinvloed gaat een rol spelen.



-44-

De omgevingsluminantie wordt nu mede bepaald door de wegdekluminantie

faktor S • Deze is eehter niet dezelfde als de in paragraaf 2.6 behan-
w

delde wegdekluminantiefaktor. Immers de verliehtingssterkte E wordt nu

bepaald door "tegenstraling" - kijkriehting en aanstraalriehting zijn

tegengesteld -. In de literatuur staat geen vergelijkbaar onderzoek be

sehreven.

De voor de berekening gebruikte wegdekluminantiefaktor is bepaald uit

ziehtbaarheidsmetingen uitgevoerd op het sehaalmodel, waarbij de eigen

liehtsterkte I b'= Oed was. De waarnemingen werden uitgevoerd met een te
OJ.

klein aantal waarnemers, zodat de optredende spreiding nogal groot was.

In figuur 16a staan nogmaals uitgezet de gemeten waarden voor de zieht

baarheidsafstand als funk tie van de dis tale afstand tussen waarnemer en

tegenligger,v ; v h is de berekende kromme, waarbij in dit geval geengem t
rekening gehouden is met silhouette-zien.

Uitgaande van de op bovenstaande wijze bepaalde omgevingshelderheid is

in figuur 16b de aldus bepaalde ziehtbaarheidsafstand als funktie van de

distale afstand ingetekend.

Uit de figuur volgt dat de berekende waarden redelijk goed overeenkomen

met de gemeten resultaten. Ret is dus met behulp van de uit de gegevens

van Bindels voortvloeiende methode ook mogelijk het versehijnsel sil

houette-zien te besehrijven.
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3.7 Konklusie

In de voorgaande paragrafen is uitgaande van de gegevens van de Boer,

Jehu en Bindels getracht de zichtbaarheidsafstand te berekenen.

De methoden van de Boer en Jehu zijn gebaseerd op experimentele resul

taten op een praktische wegdeksituatie. zij- zijn hoofdzakelijk geschikt

voor een vergelijkend onderzoek tussen meerdere autokoplantaarns.

In beide methoden ontbreekt echter de beschrijving van de invloed van

de objektgrootte, de reflektiefaktor en de wegdekluminantiefaktor op de

zichtbaarheidsafstand. Voor een absolute benadering van de zichtbaar

heidsafstand zijn zij derhalve niet geschikt. De op de gegevens van Bin

dels gebaseerde methode is echter weI geschikt voor absolute berekeningen.

Met deze methode is het in principe mogelijk ook het moeilijke verschijn

sel van silhJuette-zien in de berekeningen te betrekken.

Om deze methode ook aan praktijkproeven te toetsen zijn de door de Boer

en Jehu gemeten resultaten met behulp van deze methode berekend. In

figuur 17 en 18 zijn de gevonden resultaten weergegeven.

- 8%

objekt-grootte

reflektiecoefficient

Voor figuur 17 geldt de volgende lichttechnische geometrsiche situatie:
2- 40x28 em

- 1,60 m

- 3,20 m

- 3.000 cd

- 3.000 cd

300 cd

- 0,75 m

- 1,25 m

zijdelingse afstand oog-waarnemer tot objekt

zijdelingse afstand waarnemer tot tegenligger

lichtsterkte eigen lantaarn

lichtsterkte lantaarn tegenligger, figuur a

figuur b

lantaarnhoogte

ooghoogte

In figuur 18 zijn de door Jehu bepaalde zichtbaarheidsafstanden weerge

geven. De lichtsterkteverdeling van de lantaarns is die van een "sealed
2

beam" lantaarn. De objektgrootte bedroeg 46x46 em , de reflektiecoef-

ficient p = 7%. Figuur 18a geldt voor een objekt geplaatst op 1,0 meter
o

rechts van de waarnemer en figuur 18b voor een objekt geplaatst op het

midden van de weg.

Uit beide figuren blijkt dat de methode gebaseerd op de gegevens van

Bindels ook goed overeenkomt met de praktijkresultaten.

De methode gebaseerd op de gegevens van Bindels is echter veel omslachter

lijker dan de methode van de Boer.
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Gesteld kan worden dat voor een vergelijkend onderzoek tussen meerdere

lantaarns de methode van de Boer prevaleert omdat in dit geval de abso

lute zichtbaarheidsafstanden minder belangrijk zijn. Voor absolute be

rekeningen van de zichtbaarheidsafstand, waarbij rekening gehouden wordt

met verschillen in objektgrootte, reflektiecoefficient en wegdek preva

leert de methode gebaseerd op de gegevens van Bindels. Ook voor bereke

ningen voor autokoplantaarns met grotere lichtsterkten zal deze methode

gebruikt moeten worden, omdat de methoden van de Boer en Jehu hierover

geen uitsluitsel geven.

Samenvattend kan gezegd worden dat uit de eigen dynamische experimenten

en uit de experimenten van de Boer en van Jehu vulgt dat:

I.Hoewel de methode gebaseerd op de gegevens van Bindels gekomen ~s uit

statische experimenten, hij ook geschikt is voor de beschrijving van

dynamische experimenten.

2.Voor een vergelijkend onderzoek tussen autokoplantaarns onderling de

methode gebaseerd op de methode van Bindels te omslachtig is, en hier

voor de methode van de Boer prevaleert.
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4. DISCOMFORT GLARE

4.1 Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe uitgaande van de meet

bare verblindingshinder de zichtbaarheidsafstand bepaald kan worden.

Naast deze verblindingshinder, de disability glare, waardoor de visuele

prestaties van het oog minder worden moet ook rekening gehouden worden

met de discomfort glare.

Bij discomfort glare heeft de waarnemer een onaangenaam gevoel, de visu

ele prestaties van het oog hoeven daardoor niet merkbaar te verminderen.

In het geval van automobielomstandigheden hangt de discomfort glare af

van:

1. de lichtsterkte in de richting van het oog van de waarnemer, I oog
2. de afstand van de lichtbron tot het oog van de waarnemer, 1

3. deinvalshoek van het licht op het oog van de waarnemer, e
4. de omgevingsluminantie, L

w
5. de waarnemer

Naast deze faktoren spelen ook de tijdsduur van verblinding en de groot

te van de verblindingsbron een rol, maar in dit onderzoek worden zij

buiten beschouwing gelaten.

Er wordt getracht de invloed van de in punt 1 tIm 4 genoemde grootheden

op de discomfort glare aan de hand van de gevonden resultaten te be

schrijven met behulp van een formule.

Ret uiteindelijk concept is gebaseerd op een gemiddelde waarnemer, hoe

irreeel het ook moge zijn een mens te veronderstellen die in al zijn

visuele prestaties en gevoelens gemiddeld is.
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4.2 Proefopstelling en meetmethode

Ret onderzoek vond plaats in een volledig donkere ruimte. Op een afstand

van 5,41 m van de waarnemer was een 5,0 m breed en 2,50 m hoag scherm

opgesteld. Op dit scherm 1S een perspectivisch beeld van een weg ge

tekend ( zie figuur 2 ).

Ret "wegdek" op het meetscherm wordt homogeen verlicht met behulp van

een projektor. De luminantie van dit wegdek - de omgevingshelderheid,

L - werd gevarieerd door voor de projektor neutraalfilters te plaatsen.
w

De omgevingshelderheid L kan in logarithmische stappen van 1,0 10-3 cd.m-2
w

tot 2,0 10 1 cd.m-2 gevarieerd worden, waarbij elke decade in drie stappen

doorlopen wordt. Allen het wegdek - omgeving- wordt verlicht. De rest van

het meetscherm is matzwart geverfd en wordt niet verlicht. Daarom wordt
-2

voor de achtcrgrondshelderheid gesteld LB= ° cd.m .

De verblindingsbron werd nagebootst door een in alle richtingen verstel

baar spiegeltje, dat op het meetscherm werd aangebracht. Dit spiegeltje

werd met behulp van een projektor verlicht. Door middel van plaatsing

van neutraalfilters voor de projektor kon de door het spiegeltje teweeg

gebrachte verblindingsverlichtingssterkte 1n logarithmische stappen van

5,0 10-3 lx tot 5,0 10 1 lx gevarieerd worden, waarbij elke decade in vier

stappen doorlopen kon worden.

Op het scherm was een fixeerpunt aangebracht, zodat elke waarnemer de

verblindingsbron onder een gelijke hoek zag.

Naast een opstelling met een verblindingsbron zijn ook metingen verricht

aan meerdere verblindingsbronnen. Met behulp van neutraalfilters en

spiegels werden deze spiegeltjes vanuit eenzelfde projektor aangestraald,

zodat geen onderlinge kleurafwijkingen voorkwamen. De neutraalfilters

hadden een doorlatingscoefficient van 36% en een reflektiecoefficient

van 42%. De spiegel had een reflektiecoefficient van 86%.

Ret fixeerpunt is meerdere malen in discussie gebracht. Uiteraard 1S in

de praktijk de verblindingshoek nooit konstant. Maar om de invloed van

de verblindingshoek te kunnen elimineren is een vaste kijkrichting naod

zakelijk. Retzelfde geldt uiteraard ook voor de verblindingsverlichtings

sterkte en de omgevingshelderheid. In de praktijk zullen deze grootheden

kontinu varieren en zal met behulp van laboratoriumproeven alleen het ge

bied aangegeven kunnen worden worden, waartussen de verblindingshinder

varieert.
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De proeven z~Jn gedaan met tien waarnemers, in leeftijd varierend van

25 - 40 jaar. Een at random aangeboden situatie werd door de waarnemer

beoordeeldllet een cijfer tussen 0 en 10, overeenkomend met een ver

blindingshinder van:

W ontoelaatbaar

W = 3 hinderlijk

W = 5 juist toelaatbaar

W 7 toelaatbaar

W 9 onopvallend

De tussenliggende getalwaarden worden gebruikt om een fijnere nuancering

aan te kunnen geven.

Elke situatie wordt meerdere malen aan iedere waarnemer aangeboden, zo

dat voor elke situatie 30 tot 40 waarnemingen voorhanden zijn.

Bij een subjektief waarderingssysteem bestaat de mogelijkheid dat bij

variatie van slechts een parameter een waarderingsverschuiving optreedt.

Dit is een gevolg van het feit dat nagenoeg iedere waarnemer vergelijkend

waardeert. Om dit te voorkomen worden bij elke serie waarnemingen ten

minste twee parameters gevarieerd.

Ret ~s aannemelijk dat door het feit dat elke ~ituatie slechts gedurende

een kort tijdsbestek bestaat, de toelaatbare verblinding groter zal zijn

dan uit de te ontwikkelen benadering te berekenen valt. De grens tussen

toelaatbaar en hinderlijk zal dan niet zijn voor W = 5, maar voor W = 4.

Dit zal verder experimenteel getoetst moeten worden.



-51-

4.3 Metingen en resultaten

De in dit onderzoek te varieren parameters zijn de verblindingsverlich

tingssterkte: , de omgevingsluminantie L en de verblindingshoek 6.oog . w
De verblindini~sverlichtingssterkte E wordt met behulp van neutraal-oog. ," -3 1
f~lters gevarleerd van 5.10 Ix tot 2,5.10 Ix.

De omgevingshelderheid L wordt eveneens met behulp van neutraalfilters
.,. -3 w -2 1-2

gevar~eerd va1 2.10 cd.m tot 2.10 cd.m

De verblindingshoek 6 wordt gevarieerd door verplaatsing van de spiegel

tjes over het meetscherm.

Bij de eerste serie waarnemingen werd de verblindingshoek 6 tijdens elke

serie waarnemingen konstant gehouden, de overige parameters werden at

random gevarieerd.

Bij de twecde ser~e waarnemingen werd ook de verblindingshoek 6 ge

varieerd.

Elke situatie werd meerdere malen aan de waarnemer aangeboden. De aldus

uit 40 waarnemingen verkregen gemiddelde waarden zijn gebruikt als waar

dering Wvoor de aangeboden situatie. De spreiding berekent uit het to

taal van waarnemingen bedraagt !1/2.

In figuur 19 zijn de aldus verkregen gemiddelde waarden voor de waar-

dering W als funktie van de verblindingsverlichtingssterkte E uitge-
oog

zet, met als parameter de omgevingsluminantie L voor een verblindings
w

hoek 6=60'. Voor de overzichtelijkheid zijn niet aIle meetpunten inge
-2

tekend. De cirkeltjes gelden voor een omgevingsluminantie L = 16 cd.m
-2 w

en de kruisjes voor L = 0,03 cd.m .
w

In figuur 20 is wederom de waardering W uitgezet als funktie van de ver-

blindingsverlichtingssterkte E , maar nu zijn de waarden ingetekendoog
die gevonden zijn voor een omgevingsluminantie L = 1,6 cd.m-2 bij de

w
ser~e waarnemingen waarbij de verblindingshoek 6 resp. 60', 300' en

1200' als parameter genomen is.

In figuur 21 is weer de waardering W uitgezet als funktie van de ver

blindingsverlichtingssterkte E voor een serie waarnemingen waarbij
oog

nu de verblindshoek 6 en de omgevingsluminantie L gevarieerd werden.
w

In de figuur is L = 1,6 cd.m-2 , de kruisjes gelden voor 6 = 480', de
w

cirkeltjes voor 6 = 120'.
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4.4 Analyse van de resultaten

In paragraa£ 4.3 staan een groot aantal metingen beschreven en de resul

taten zijn uitgezet in de figuren 19 tim 21. Wat is nu de samenhang tus

sen de waardering W en de verblindingsverlichtingssterkte E , de om-
oog

gevingsluminantie L en de verblindingshoek 81
w

In figuur 19 is de waardering W uitgezet als funktie van de verblindings-

verlichting~;sterkteE met als parameter de omgevingsluminantie L , en
oog w

in figuur 20 en 21 met als parameter de verblindingshoek 8. Uit de

figuren volr,t dat de waardering W als funk tie van de verblindingsver-

lichtingsst(~rkte E te benaderen is door:
oog

W~ -2logEoog ---------------------(1)

uit de figuren 19 tim 21 komt ook naar voren dat de waardering Ween

funktie is van de omgevingsluminantie L en de verblindingshoek 8.
w

De waardering W is dus te benaderen door:

W= f(L
w

,8) - 2logE ------------(2)
oog

waarin:

van de omgevingsluminan-een funk tie is die aIleen afhangt

tie L en de verblindingshoek 8
w

Om de invloed van de omgevingshelderheid

f(L ,8)
w

L en van de verblindingshoek 8
w

op de waardering W te bepalen beschouwen we die waarden van de verb lin-

dingsverlichtingssterkte E waarvoor de waardering W = 5.
oog

De verblindingsverlichtingssterkte E waarvoor de waardering W = 5oog
- grens tussen toelaatbaar en hinderlijk - gegeven wordt noemen we C •

P
Dus:

5 = f(L ,8) - 2logCw p

In figuur 22 is C uitgezet als funktie van de omgevingsluminantie L
p w

met als parameter de verblindingshoek 8.

Voor kleine waarden van de omgevingshelderheid L naderen de meetpunten
w

assymptotisch tot de horizontale rechte:

logC
p

logC (8)po

Voor grote waarden van de omgevingshelderheid L naderen de meetpunten
w

assymptotisch tot de rechte:

logC
p

L
wlogC (8) + O,5IogC--

po pI
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waarin:
-2 -2

C
p1

= 4.10 cd.m

Met andere woorden C
p

beschreven worden met:

het snijpunt van beide assymptoten

a1s funk tie van de omgevings1uminantie L kan
w

L 0,5
C C (e)[] + (~) J ---------(3)

p po Cp1

- een konstante = 4.10-2 cd.m-2

- een konstante, afhanke1ijk van de verb1indingshoek

Cp1
Cpo

In figuur 23 is C uitgezet a1s funktie van de verb1indingshoek e met
p

a1s parameter de omgevings1uminantie L •
w

Uit de figuur vo1gt dat de meetpunten te benaderen zijn door een rechte.

waarin:
-2(cd.m )

(lx)

Hieruit vo1gt:

logC
p

= 0,461oge + f(L
w

) ----------(4)

Uit de verge1ijkingen (3) en (4) vo1gt:

C
P

L 0,5 0 46
C [1 + (~) Je' ------(5)

poo Cp1

waarin:

C (1 . -0,46)
x.m~n

poo -2
C

p1
(cd.m )

- een konstante

- een konstante

-3 -0 46
3,06.10 1x.min '

-2 -2= 4.10 cd.m
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4.5 Analyse van de formules

In paragraaf 4.4 is gekonstateerd dat de waardering W als funktie van de

verblindingsverlichtingssterkte E te benaderen is door:oog

W = f(L ,8) - 2logE ------------(2)
w oog

waarin:

W (1) - de waardering

L (cd.m-2) d . 1· .- e omgev~ngs um~nant~e
w

8 (min) - de verblindingsho~k

E (Ix) - de verblindingsverlichtingssterkteoog
In paragraaf 4.4 is eveneens gesteld dat de toelaatbare verblindingsver-

lichtingssterkte voor een waardering W = 5, C , als funktie van de omge
p

vingsluminantie L en de verblindingshoek 8 te benaderen is door:
w

L 0,5 ° 46
C = C [1 + (~) J8' ------(5)

p poo C
pl

-3 -0 46
3,06.10 lx.min '

-2 -2
4.10 cd.m- een konstante

waarin:

C (1 . -0,46) k
x.m~n - een onstante

poo -2
C
pl

(cd.m )

Uitgaande van een verblindingsverlichtingssterkte E
oog C , dus de

p
waardering W = 5 wordt (2):

5 = f(L ,8) - 2logC
w p

of:

f(L ,8) = 5 + 2logC
w p

gesubstitueerd in (2) geeft:

of:

W = 5 + 2logC - 2logE
p oog

E
W = 5 - 2lo~ ------------------(6)

p

Vergelijking (5) en (6) geeft dus voor de waardering W als funk tie van

de verblindingsverlichtingssterkte E , de omgevingsluminantie L en
oog w

de verblindingshoek 8 de benadering:

E
W = 5 - 2log,....- 0,;,..0....lgo<...---=---=- _

L 0,5
C [1 + (~) J80,46

poo C
pl
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In figuur 24 Z1Jn de aldus berekende waarden voor de waardering W
t

uit

gezet tegen de uit de metingen gevonden gemiddelde waardering W •
g

De meetpunten liggen nagenoeg op de rechte W = W •
t g

De gevonden:ormulering voor de waardering W als funktie van de ver-

blindingsvercichtingssterkte E ,de omgevingsluminatie L en de ver-oog w
blindingshoe~ e is dus een goede benadering van de te verwachten waar-

dering.

De gevonden benadering is tot nu toe slechts onderzocht voor een ver

blindingsbron. In de volgende paragraaf wordt de invloed van meerdere

bronnen beschreven.
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4.6 Ret additiviteitstheorema

4.6.1 Verblindit"g door meerdere verblindingsbronnen

Onder het additiviteitstheorema wordt verstaan de mogelijkheid om de in

vloed van m(erdere lichtbronnen te beschrijven uitgaande van de invloed

van iedere lichtbron afzonderlijk.

In de voorgaande paragrafen is de situatie onderzocht wanneer er slechts

sprake is van een verblindingsbron. Dit is een in de praktijk slechts

zelden voorkomende situatie. Om een uitspraak te kunnen doen over de

invloed van meerdere verblindingsbronnen op de waardering W is de vol

gende proef opgezet:

In de reeds eerder beschreven donkere ruimte - z~e 4.2 - zijn op het

meetscherm vijf spiegeltjes aangebracht, waarvan er een - met een ver

blindingshoek 8 = 60' - kontinu aangestraald wordt, en een van de vier

anderen - met respectivelijke verblindingshoeken 8.= 120', 240', 480'
~

en 960' - at random.

De verblindingsverlichtingssterkte E van elk van de spiegeltjes
oogi

varieerde at random van 0,025 Ix tot 10,5 Ix.De totale verblindings-

verlichtingssterkte E voIgt dan uit E + E
oog oog} oogi

De willekeurig aangeboden omgevingsluminantie L was respectivelijk
-2 -2 -2 wi

16 cd.~ , 0,36 cd.m en 0,0062 cd.m

In figuur 25 is uitgezet de Waardering Wals funktie van de totale ver

blindingsverlichtingssterkte E , met als parameter E8., de som van de
oog ~ -2

verblindingshoeken. De omgevingsluminantie L = 0,36 cd.mw
De meetpunten stellen de gemiddelde waarden voor verkregen uit 30 waar-

nemingen.

Uit de figuur voIgt:

E
oogi

W ~ - 2log E
tot ~ 8.0,46

~

Met inachtneming van de in paragraaf 2.5 afgeleide formule voIgt hier-

uit:

Wtot = 5 - 2logr.
~

E
oogi

c
p.
~

------------(7)
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Tot nu toe was er steeds sprake van twee verblindingsbronnen, waarvan

er een steeds een konstante verblindingshoek had.

Om tot een veralgemening van (7) te komen is nog een nader onderzoek

verricht.

Beschouw vier verblindingsbronnen met respectivelijke verblindings

hoeken 8. = 111', 149', 392' en 436'. Elke mogelijke kombinatie wordt
1

at random aangestraald.

5 - 210g E
1

W
tot

In figuur 26 zijn de aldus gemeten gemiddelde waarden voor de waardering

W uitgezet tegen de met formule (7) berekende waarden W •g t
De meetpunten liggen nagenoeg op de rechte Wg = Wt "

In het algeneen kan dus gesteld worden:

E
oogi

C
Pi
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4.6.2 Nadere beschouwing van het additiviteitstheorema

In paragraaf 4.6.1 is gevonden:

Wtot = 5 - 2log 1:
i

E
oogi

cp.
1

Een andere schrijfwijze geeft:

of:

W - 5tot
2

log 1:
i

E
oogi

cp.
1

of:

10

10

5 - Wtot
2

Wtot
2

E 5 - W 5 - W
I 2

1:
oogi

10 2 10 2
+ + ......

i Cp.
1

W. x1

2"
1: 10
i

Voor de disability glare is gevonden:

nu voor de discomfort glare:

E
1:~

C
P

L.. bij de disability glare is dus te vergelijken met _1_ bij de dis-
saq lOW

comfort glare.

*Vergelijk ook het ook additiviteitstheorema voor impedanties:

1: _1_
Z.

1
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4.7 Konklusie

In dit hoofdstuk 1S een mogelijkheid beschreven de discomfort glare met

behulp van een formule te beschrijven.

Uitgaande van een waarderingssysteem van W = 1 tot W = 9 is onderzocht

wat de invlol~d van de verblindingsverlichtingssterkte E ,de omgevings-oog
luminantie L en de verblindingshoek 8 hierop is.w
De grootte V,ln de verblindingsbron is daarbij konstant gehouden. Daar

het onderzoe\ betrekking heeft op verblinding door autokoplantaarns en

deze een nag~noeg konstante grootte hebben is deze beperking niet be

zwaarlijk.

Gedurende el~e meting werden de parameters konstant gehouden en beoor

deelde de wa~rnemer deze situatie. In de praktijk zullen de omstandig

heden voortdurend veranderen. De hier ontwikkelde benadering beschrijft

dan ook slechts momentopnamen.
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5. DISABILITY GLARE - DISCOMFORT GLARE

5.1 Inleiding

In hoofdstuk 1 is het probleem gesteld of de lichtsterkte in de richting

van het oog van de waarnemer toe mag nemen, nu de omgevingshelderheid

t.g.v. de grotere lichtstroom van de nieuwe autokoplantaarns met halogeen

lampen toegenomen is, en of de afstand waarop van de veel lichtsterkere

hoofd- op de dimbundel overgeschakeld moet worden nu ook moet veranderen.

In de hoofdstukken 2 en 3 is beschreven hoe de verblinding de zichtbaar

heidsafstand beinvloedt en in hoofdstuk 4 hoe deze verblinding de behaag

lijkheid van de waarnemer beinvloedt. Voor de beantwoording van de ge

stelde problcmen moet dus zowel de disability glare als de discomfort

glare beschouwd worden.

Met behulp van de uit zijn meetresultaten verkregen gegevens heeft Bin

dels beschreven hoe de disability glare afhangt van de verblindingsver

lichtingssterkte E ,de omgevingsluminantie L en de verblindingshoek e.
oog w

Uitgaande van de meetresultaten is in hoofdstuk 4 beschreven hoe de dis-

comfort glare afhangt van de verblindingsverlichtingssterkte E ,de
oog

omgevingsluminantie L en de verblindingshoek e.w
Daar dezelfde parameters zowel de disability glare als de discomfort glare

beinvloeden is het aannemelijk dat tussen be ide grootheden en correlatie

bestaat. In dit hoofdstuk wordt naar deze correlatie gezocht.

Met behulp van deze correlatie kan dan rechtstreeks de bij een bepaalde

waardering behorende relatieve kontrastdrempel-verhoging bepaald worden.

T.g.v. de grotere lichtstroom van autokoplantaarns met halogeenlampen

zijn de wettelijke eisen voor deze autokoplantaarns verruimd t.o.v. de

autokoplantaarns met de confessionele duplo-lampen. Deze wettelijke eisen

worden vergeleken met de uit de meetresultaten voortvloeiende gegevens.

Naast de twee typen Europese autokoplantaarns bestaat de in de Angelsak

siche landen gebruikte sealed beam lantaarn. Deze laatste wordt aan de

hand van de uit de gegevens voortvloeiende eisen vergeleken met een

Europese asymmetrische autokoplantaarn met een halogeen-lamp.
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5.2 Samenhang tussen disability glare en discomfort glare

In de door Bindels uit zijn meetresultaten verkregen gegevens wordt de

disability glare gerelativeerd aan CEo

In hoofdstuk 4 is beschreven hoe uitgaande van de meetresultaten de dis

comfort glare gerelativeerd wordt aan C •
P

Middels deze twee grootheden is een samenhang te vinden tussen de dis-

abili ty glarl~ en de discomfort glare.

Nu is:
L

C = C (1 + ~)82,2 -------------(1)
E EOO CL

en:
L 0,5 0 46

C = C [1 + (~) J8' ------(2)p poo Cpl

waarin:

(1 . -2,2)CEOO x.m~n

-2
L (cd.m )

w -2
C
L

(cd.m )

C (1 . -0,46)
x.m~n

poo -2
Cpl (cd.m )

8 (min)

Uit (2) voIgt:

-6 . -2 2
- konstante = 3,8.10 Ix.m~n '

- de omgevingsiuminantie
-2- konstante 0,35 cd.m

-3 -0 46- konstante 3,06.10 lx.min '
-2 -2- konstante 4.10 cd.m

- de verblindingshoek

C 1/0,46
8 [ P J

L
0,5

C {t + (~) }
poo Cpl

Dit gesubstitueerd in (1) geeft:

L C
+~)[ p

C
L C {t +

poo

4,8

L 0,5 J
(~) }
Cpl

of:

C = f(L 8).C 4,8
E w' p

Deze wiskundige benadering heeft als nadeel dat hij onoverzichtelijk is
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en in eerste instantie de invloed van de omgevingsluminantie L en de
w

verblindings'loek e niet expliciet verwerkt.

Ook grafisch kunnen we tot hetzelfde resultaat komen, waarbij de in

vloed van de omgevinghelderheid L en de verblindingshoek e wel expli-
w

ciet naar vo~en komen.

In hoofdstuk 4 is al uitgezet de waardering W als funktie van de ver

blindingsverlichtingssterkte E , met als parameter de verblindings
oog

hoek e en de omgevingsluminantie L - zie figuur 19 tim 21-.
w

In figuur 27 is nu uitgezet de waardering W als funktie van E ICE
-2 oog

voor een omgevingshelderheid L = 1,6 cd.m , met als parameter de ver
w

blindingshoeK e. Op dezelfde wijze kan nu de waardering W als funktie

van E ICE uitgezet worden met nu als parameter de omgevingshelderheidoog
L .

w
In hoofdstuk 4 is C grdefinieerd als die verblindingsverlichtings-

p
sterkte die in die specifieke lichttechnische geometrische situatie een

waardering W = 5 geeft. Hiervan uitgaande is in figuur 28 uitgezet C
E

als funktie van C • In beide figuren stellen de cirkeltjes de gemiddelde
p

waarden voor verkregen uit 20 waarnemingen.

Voorbeeld:

De verblindingsverlichtingssterkte E die voor een omgevingshelder-
-2 oog

0,1 cd.m en een verblindsingshoek e = 300' een waarderingheid L
w

W = 5 geeft bedraagt 0,12 lx - C = 0,12 lx -. Uit figuur 28 volgt dan
p

dat de bijbehorende C
E

= 1,4 lx.

De bijbehorende toegestane relatieve kontrastdrempelverhoging volgt dan

uit:

0,12 =
~

0,085 = 8,5%

Uitgaande van de discomfort glare is dus de relatieve kontrastdrempel

verhoging te bepalen. Deze relatie is echter niet eenduidig.
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S.3 De toegestaue verblindingsverlichtingssterkte

De wettelijke eisen voor een autokoplantaarn met een halogeenlamp z1.Jn

verruimd t.o.v. de autokoplantaarn met de confessionele duplo-lamp.

De door de dimbundel van de huidige asymmetrische Europese lantaarn te

weeggebrachte verlichting op een meetscherm op 2S meter afstand van de

te meten lartaarn moet aan de volgende wettelijke e1.sen voldoen - zie

figuur 29 _0

punt op het meetscherm vereiste verlichtingssterkte in lux

duplo- lamp H
4
-lamp

punt B SOL ~ Ot 3 ~ Ot 4

7SR 2':6 2':12

SOR 2':6 2':12

2SL 2': 1 tS 2': 2

2SR 2': 1t S 2': 2

elk punt van zone I ~2 ~ 2xESOR
elk punt van zone III ~ 0 t 7 ~ Ot 7

elk punt van zone IV 2':2 2': 3

Om na te gaan in hoeverre deze wettelijke eisen stroken met de e1.sen

die voortvloeien uit de gegevens van disability glare en discomfort glare

wordt de volgende lichttechnische geometrische situatie beschouwd:

objektafstand - SO m

zijdelingse afstand

objekt - waarnemer

waarnemer - verblindingsbron

- 0 m

- 3 t 2 m

afstand waarnemer tot tegenligger - SO m

In figuur 30 1.S voor deze lichtechnische geometrische situatie de kon

trastdrempel K
d

uitgezet als funktie van de omgevingsluminantie L •
w *

De ingetekende krommen gelden resp. voor E = 0 lX t Ot3 lx en Ot4 lx •oog
Uitgaande van een situatie zonder verblinding wordt voor de situatie

met verblinding voor de confessionele duplo-lamp - E = Ot3 lx - eenoog
bepaalde kontrast-drempel-verhoging toegestaan. Wanneer dezelfde kon-

*De aangegeven waarden voor de verblindingsverlichtingssterkte Eoog
zijn die waarden t die gelden voor het meetscherm.
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trastdrempel-verhoging toegestaan wordt voor de nieuwe autokoplantaarn

met een halogeen-lamp mag de toegestane verblindingsverlichtingssterkte,

daar de omgevingsluminantie voor deze lantaarn ca. 2,5x zo hoog is - zie

2.5 -, groter zijn, E = 0,4 Ix - zie figuur 30 -.oog
Uitgaande van de uit de gegevens voortvloeiende eisen voor de disabi-

lity glare kan gesteld worden dat de verhoging van de verblindingsver

lichtingssterkte voor de nieuwe autokoplantaarn met halogeenlampen van

E ~ 0,3 Ix naar E ~ 0,4 Ix gerechtvaardigd is.oog oog
Naast de disability glare moet ook de discomfort glare ~n rekening ge-

bracht worden, beschouw daartoe dezelfde lichttechnische geometrische

situatie.

-2
0,4 Ix; L = 0,25 cd.m )wWeE = 0,3oog

Konklusie:

Voor de discomfort glare kan als e~s gesteld worden dat de subjektieve

waardering Wbij toenname van de toegestane verblindingsverlichtings

sterkte E hetzelfde blijft door de toename van de omgevingshelder-oog
heid L •w
In figuur 31 ~s de waardering Wuitgezet als funktie van de omgevings-

luminantie Lw' voor een verblindingsverlichtingssterkte EB50 = 0,3 lx,

en E
B50

= 0,4 Ix.

Aangezien voor de n~euwe autokoplantaarn met halogeenlamp de omgevings

helderheid L ca. 2,5x zo groot wordt als voor de confessionele auto-
w

koplantaarn met duplo-lamp mag bij gelijk blijvende subjektieve waar-

dering Wde toegestane verblindingsverlichtingssterkte E
B50

= 0,4 Ix

z~Jn - zie figuur 31 - immers:
-2

Ix; L = 0,1 cd.m ) = WeEw oog

De wettelijke verhoging van E
B50

~ 0,3 Ix naar E
B50

~ 0,4 Ix voor de

nieuwe autokoplantaarn met halogeenlicht geeft geen vermindering van

de visuele prestaties en subjektieve waardering.

In het huidige gemengde verkeer zal de automobilist, w~ens wagen niet

uitgerust is met autokoplantaarns voorzien van halogeen-lampen in ont

moetingssituaties met wagens die weI voorzien zijn van autokoplampen

met halogeenlicht meer hinder van de verblinding hebben dan de auto

mobilist wiens wagen uitgerust is met de nieuwe halogeen-autokoplan

taarn.
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5.4 Vergelijking van de Europese asymmetrische lantaarn met halogeenlicht

en de Amerikaanse "sealed beam lamp"

- 1,25 m

- 0,75 m

- d

- 1 b'o J

- 3,20 m

- 2,20 m

- 8,5%

- 0,6 m (midden), 1,6 m (berm)

- 1,6 m (midden), 0,6 m (berm)tot rechter lantaarn eigen auto

Op het schaalmodel - zie hoofdstuk 3 - is gebruikt gemaakt van nagenoeg

homogeen uitstralende lichtbronnen, dus zonder enige coupure. De in de

praktijk te gebruiken autokoplantaarns hebben allen dimlicht met een

coupure, enerzijds om de verblinding te minimaliseren, anderzijds om

toch nog voldoend grote zichtbaarheidsafstand te verkrijgen.

Het is een strijdpunt of de coupure nu scherp moet zijn - zoals bij de

Europese ~antaarns - of flauw - zoals bij de Amerikaanse sealed beam

lantaarns -. In figuur 32 en 33 zijn de resp. isoluxdiagrammen getekend

voor de dimlichten van een Europese lantaarn met halogeenlicht en voor

een Amerikaanse sealed beam lantaarn.

Uitgaande van deze verdelingen wordt voor beide lantaarn-typen op de in

paragraaf 2.8 beschreven wijze de zichtbaarheidsafstanden bepaald, en

uitgaande van de in hoofdstuk 4 beschreven methode voor beide lantaarn

typen een onderzoek gedaan naar de mate van discomfort glare.

Beschouw de volgende lichttechnische geometrische situatie:

ooghoogte

lantaarnhoogte

afstand waarnemer - tegenligger

afstand waarnemer - objekt

laterale afstand oog waarnemer

tot linker lantaarn tegenligger

tot rechter lantaarn tegenligger

reflektiecoefficient objekt

laterale afstand objekt

tot linker lantaarn eigen auto

In figuur 34a en 34b zijn op logarithmische schaal de berekende zicht

baarheidsafstanden v uitgezet tegen de dis tale afstand d.

In tabel III zijn de berekende zichtbaarheidsafstanden voor een licht

technische geometrische situatie zonder tegenligger uitgezet als funk

tie van de reflektiecoefficient van het objekt.

De berekende waarden gelden voor een objekt dat op het midden van de

weg geplaatst is - afstand linker lantaarn tot objekt is 0,6 m -
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Po (%) zichtbaarheidsafstand v (m)

H
4 A.S.B.

2,5 69 68

8.6 99 11 ?
24,5 122 143

TABEL III

Uit tabel III en uit figuur 34 komt naar voren dat voor de in figuur 32

en 33 heschreven dimlichten de zichtbaarheidsafstand zonder verblinding

voor de Amerikaanse sealed beam lantaarn groter is dan die voor de Euro

pese H4-lanta~rns.

In ontmoetings-situaties geeft de Europese H
4
-lantaarn voor een objekt

midden op de rijbaan een grotere zichtbaarheidsafstand dande Amerikaanse

sealed beam lantaarn, voor de bermstrook geldt echter het omgekeerde.

Naast beperking in de zichtbaarheidsafstand speelt bij autokoplantaarns

ook de discomfort glare een grote role

Uitgaande van de isoluxdiagrammen van figuur 32 en 33 is voor beide

lantaarn-typen de te verwachten subjektieve waardering W berekend als

funktie van de distale afstand tussen waarnemer en tegenligger d.

100 meter en in figuur 35b voor een objektafstand

In figuur 35a staan de aldus berekende waarden uitgezet voor een objekt

1 b"o J
lichttechnische geometrische situatie is in

afstand 1 b"
o J

= 50 meter. De bijbehorende

be ide figuren ingetekend.

Uit de figuren 35a en 35b volgt dat voor elke distale afstand de waar-

dering W voor de lantaarn met H
4
-licht hoger is dan voor de Amerikaanse

sealed beam lamp.

Konklusie:

Uit de beschouwingen betreffende disability glare en discomfort glare,

uitgaande van de in figuur 32 en 33 getekende isolux-diagrammen, komt

naar voren dat de Amerikaanse sealed beam lantaarn de voorkeur zou ge

nieten in een lichttechnische geometrische situatie zonder tegenligger

verkeer, maar in deze situaties wordt i.p.v. de dimbundel de hoofdbun

del gevoerd en moet dus hier buiten beschouwing gelaten worden.

In ontmoetingssituaties is geen duidelijke voorkeur uit te spreken
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daar de grootste zichtbaarheidsafstand afhankelijk 1S van de plaats van

het objekt op het wegdek.

De discomfort glare t.g.v. verblinding door de Europese asymmetrische

lantaarn met halogeenlicht is minder dan t.g.v. verblinding door de

Amerikaanse sealed beam lantaarn.

Ret zou te ver voeren om uitgaande van deze twee beschouwde lantaarns

een algemene konklusie te formuleren. Voor de beschouwde lantaarns

kan gesteld worden dat de Europese asymmetrische lantaarn met halogeen

licht de voorkeur verdient boven de Amerikaanse sealed beam lantaarn.
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6. OVERZICRT VAN DE SAMENHANG TUSSEN DE PARAMETERS DIE DE DISABILITY EN

DISCOMFORT GL\RE BEINVLOEDEN

Ret onderzoek had o.a tot doel de invioed van de verblinding veroorzaakt

door de kopia ~aarn van de tegenligger op de zichtbaarheidsafstand te

bepalen. Uitg,ande van de door Bindeis uit zijn meetresuitaten verkregen

gegevens is ein methode aangegeven hoe met behuip van het kontrast van

het objekt K (~n de bij een bepaaide lichttechnische geometrische situatie

behorende kontrastdrempel K
d

de zichtbaarheidsafstand v bepaaid kan wor

den.

Een objektis zichtbaar indien zijn kontrast K groter dan of geIijk is

aan de kontra;tdrempel Kd ; Voor de zichtbaarheidsafstand moet dus geiden:

of:
E

oog" )
l.,2

CEOO ·8

Vervolgens had dit onderzoek tot doel om de invioed van de verblinding

op de subjektieve waardering W te bepalen en daarna te trachten een ver

band te vinden tussen de parameters, ni. de verbiindingsverlichtings

sterkte E , de omgevingsiuminantie L en de verblindingshoek 8, dieoog w
deze waardering beinvioeden. Achtereenvolgens werd afgeleid dat:

1. W '" -2logEoog

La,S
2. C = C (8)[ 1 + (~) J

p po Cpl
indien C

P
E voor W = 5oog

3. C C (L ).8 0 ,46
P po w

Indien 1 tim 3 gekombineerd worden dan voIgt hieruit dat:

E
W 5 - 210~

p

waarin:

C
P

L 0,5 a 46
C [l + (~) J8'

poo C
pl

M.b.v deze formule kan voor eike Iichttechnische geometrische situatie

de subjektieve waardering W op eenvoudige wijze bepaaid worden.
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Vervolgens is aangetoond dat bij verblinding door meerdere verblindings

bronnen de subjektieve waardering Wbenaderd kan worden door:

Wtot

E
5 - 2logE ~Og

P

Uitgaande van de door Bindels gevonden empirische formule voor de dis

ability glare en de hier gevonden formule voor de discomfort glare kan

een eenvoudig verband bepaald worden tussen disability glare en discom

fort glare, nl.:

C
E

f(L 8).C 4,8
w' p
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APPENDIX

Uitgaande van de lantaarnhoogte die door de Boer en Morass gebruikt is

voor hun zichtbaarheidsafstand-experimenten (9) is ook voor de bereke

ningen uitgeg~an van een lantaarnhoogte van 0,75 meter.

Ook de dimensionering van de modelbaan is naar deze lantaarnhoogte ge

schiedt. In de praktijk wijken de lantaarnhoogten echter nogal af van de

waarde 0,75 meter. In onderstaande tabel volgen de lantaarnhoogten van

enkele veel voorkomende auto-typen:

auto-type h(cm) auto-type h(cm)

Austin 850 63 Renault 4 63
Cooper 65,5 8 70
Glider 67,5 16 65

Auto Bianchi 66,5 Saab de luxe 62
B.M.W. 67 Simca 1000 66
Citroen 2cV 77 1100 66,5

Dyane 6 71 1300 64,5
Ami 6 69 Skoda 1000 72,5
ID 74 Sunbeam 57

DAF 64,5 Trabant 601 68
DKW 1000 61 Triump Herold 73

Audi 65 Spitfire 58
F 102 61 Vauxhall Viva 69,5

Fiat 500 56 2000 62,5
600 66,5 Volvo 122S 73
850 61 V.W. 1200 64,5
125 62,5 1300 62

Ford Anglia 70,5 1500S 76
Corsair 64 1600L 75
Taunus 12M 65 Wartburg 68

17N 65
20M 63

Zephyr 63 vrachtauto h(cm)
Glass 61,5
Morris 850 63

Minor 1000 70 Bedford 78,5
1300 65 DAF 105

Mercedes 200D 79 Ford 95,5
230 73 Mercedes Unimog 92

Opel Caravan 71 Scania Vabis 119
Commodore 70
Kadett 65
Kapitan 76,5

Peugot 204 70
304 71
404 78
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