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Samenvatting 

Bij een vergel ijking van verschillende procedures voor het berekenen 

van zichtbaarheidsafstanden van autokoplantaarns blijkt de methode 

van Bindels universeel te zijn. 

Met behulp van deze methode zijn de invloeden van diverse parameters 

op de zichtbaarheidsafstand bepaald. 

In dit onderzoek is op basis van deze methode, als voorstel voor 

een internationale vergelijkingsprocedure ten behoeve van de CIE 

commissie TC-4.7 een computerprogramma op~esteld ter vergel ijking 

van de kwaliteit van verschillende bundels van autokoplantaarns 

voor wat betreft de zichtbaarheidsafstand en de verbl indinqswaar

dering. 

Uitgaande van dit programma is: 

1. Een fotometrisc~e definitie opqesteld voor de scherpte en de 

1 igging van de licht-donker grens van de europese dimbundel, 

alsmede een methode om deze bundel op een niet-visuele manier 

in te stellen. 

2. Een onderzoek naar de indirecte ve~bl indinq op natte wegdekken 

uitgevoerd. Hieruit bleek dat de vermeende ongunstige eigenschap 

(te grote lichtsterkte onder de coupure 1 inks) van lantaarns 

met de gebr~ikel ijke halogeenlamp, lantaarnafhankelijk is. Een 

mogelijke verbetèring op dit punt is ontworpen en onderzocht. 



- Î. -

Inhoud. 

1. 

2. 

Samenvatting 

lnleidlnq 

Overzicht en vergel ijkinq van de diverse methoden voor 

de theoretische bepaling van zichtbaarheidsafstanden. 

1.1 Algemeen 

1.2 De methode van Je hu 

1.3 De methode van de Boer-Morass 

1.4 De methode van Münch-Wichert 

1.5 De methode van Bindels 

1.6 ~erge! ijking van de verschillende methoden 

Beschouwingen over de zichtbaarheidsafstand 

bl indingsgraad en de berekening hiervan 

2.1 De invloed van diverse parameters op de 

zichtbaarheidsafstand 

en de ver-

2.2 Vergel ijking van verschillende bundels met betrekking 

tot de zichtbaarheidsafstand 

2.3 Vergel ijking van verschi !lende bundels met betrekking 

tot de verblinding 

2.4 De invloed van de exponent van de verbl indinqshoek 

op de zichtbaarheidsafstand 

2.5 Vergel ijking van diverse rechthoekiqe en 

polaire co6rdinatensystemen bij de bepaling 

van de zichtbaarheidsafstand 

3. De bepal in0 van de coupure 

4. De irdirekte verblinding bij natte wegdekken 

Literatuur 

3 

5 

8 

10 

12 

14 

15 

32 

47 

52 

54 

90 

98 

1?.3 



- 3 -

lnleidina. 

Het moderne verkeer verplaatst zich met steeds grotere snelheden. 

De ontwerper van het voertuig wil gaarne de veil içheid van zijn 

ontwerp zo optimaal rnagel ijk maken. Een van de facetten van dit 

optima] iseringsproces is het geven van een maximale visuele waar

nemingsmogel ijkheid, zowel bij dag als bij nacht, aan de automobi

J i st. 

In een historisch overzicht zien we als belangrijkste ontwikkelingen 

in het proces van hetoptimaliseren van de visuele waarnemingsmoge

lijkheid bij nacht de volgende feiten. 

Na eerst het voertuig uitgerust te hebben met een enkelvoudige lan

taarn ontstond rond 1930, bij het langzaam intensiever worden van 

het verkeer, de vraag naar een lantaarnsysteem waarbij men bij het 

kruisen van verschillende voertuiqen minder ongerief zou kunnen ver

krijgen van de verbl indin0 veroorzaakt door de tegen] igger, terwijl 

men zelf ook nog wel voldoende waarneminqsmogel ijkheid had om veilig 

te kunnen rijden. Het antwoord hierop was de invoering van het sym

metrisch dimlicht met een scherpe coupure, een sche~pe 1 icht-donker 

grens. Parallel aan deze ontwikkeling introduceerGe de amerikanen 

enige jaren later het amerikaanse asymmetrische dimt icht, zonder 

coupure, vanwege zijn andere constructie het Sealed Beam System(ASB) 

genaamd. 

Aangezien door de nood gedwongen in Europa tijdens en na de Tweede 

Wereldoorlog op grote schaal kennis werd gemaakt met dit ASB systeem 

kwam de strijdvraag naar voren welk systeem de voorkeur moest krij

gen, daar de ervaringen met het ASB systeem opgedaa11 niet tegenvielen. 

Het omstreeks 1957 ontwikkelde europese asymmetrische dimlicht, met 

een scherpe coupure, in de laatste jaren uitgevoerd met een halogeen 

lamp, lijkt zoals tater ook uit deze studie zal blijken tot op heden 

een zeer acceptabele oplossing. 

Als gevolg van deze ontwikkelingen is op het ogenblik internationaal 

een situatie ontstaan, die gekenmerkt kan worden door vrij sterke ver

schillen in opvattingen over de kwal iteitswaardering van dimbundels 

in verschillende landen. 
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Dit is aanleiding geweest voor een pogin~ om tot een internationaal 

aanvaarde methode voor de kwal iteitswaardering te komen(zie'~ual ity 

criteria for the passing beam of motorcar headlights' door J.B. de 

Boer). 

In de CIE commissie TC-4.7 is men doende op basis van het zojuist 

genoemde rapport een voorstel voor zo'n internationale ~~~ iteits

waarder:ng uit te werken. Het in dit afstudeerwerk verrichte onderzoek 

is mede bedoeld ter ondersteuning van het werk in die commissie met 

n?me met betrekking tot de beoordeling van voorstellen voor het be

rekenen van zichtbaarheidsfastanden, zoals die van verschillende zij

den zijn gedaan(zie Jehu, MUnch-Wichert, de Boer-Morass, Bindels en 

Soardo). 
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1. Overzicht en vergel ijking van de diverse methoden voor de 

theoretische bepaling van zichtbaarheidsafstandEn. 

1.1 Algemeen. 

De zichtbaarheidsafstand is de afstand, waarop een objekt, dat zich 

op de weg of in de berm hiervan bevindt, kan worden waargenomen 

door een autornabil ist, die voor wat betreft zijn verl ichtingsmogelijk

heden uitsluitend is aan9ewezen op de lantaarns van zijn eigen voer

tuig en die van een eventueel aanwezige tegen] igger. 

Deze afstand hangt op een rechte, vlakke weg onder heldere atmos

ferische o~standigheden bij nacht van een aantal parameters af, waar

van het rapport '~ual ity criteria for the passing beam of motorcar 

headl ights' van J.B. de Boer de volgende opsomming geeft. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Het objekt. 

a. de grootte en de vorm hiervan, 

b. de ref I ek tiefaktor, 

c. de zijdelingse afstand tot de as van de weg. 

De weg. 

a. de breedte van de weg, 

b. de reflektiefaktor van de weg, 

c. de reflektiefaktor van de omgeving van de weg. 

De sit!.tering bij een eventuele passage. 

a. de afstand tussen het eigen voertuig en dat van de tegen! igger, 

b. de zijdelingse afstand tussen beide voertui gen. 

De 1 ichtverde 1 i ng van de lantaarns, in het bij zonder: 

a. de 1 i chtsterkte van de eigen lantaarns in de richting van 

objekt, 

b. de 1 ichtsterkte van de lantaarns van de tegenligger in de 

richting van de eiqen ogen. 

het 

5. Eigenschappen van de automobilist: 

a. Visuele prestaties, welke bepaald worden door de kontrastge

voel igheid, visus, waarnemingssnelheid en gevoeligheid voor 

verblir.ding, 

b. de relatieve snelheid van de beide voertuigen ten opzichte van 

elkaar, welke de voorwaarde schept voor een goede adaptatie 

op het moment waarop het objekt wordt waargenomen. 
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6. Eigenschappen van het eigen voertuig: 

a. De toestand van de eigen voorruit van de auto, 

b. De mechanische afstel! ing van de bundels. 

Voor de bepaling van zichtbaarheidsafstanden kan gebruik gemaakt 

worden van rijproeven met een aantal proefpersonen, waarna een sta

tistische verwerking van de resultaten plaatsheeft. De vergelijking 

van de kwaliteit van twee of meer dimbundels door middel van rijproe

ven is een zeer tijdrovend, kostbaar, saai en weinig betrouwbaar 

meetproces. Bij dergelijke proeven bleek namelijk dat verschillen 

in de bepaalde zichtbaarheidsafstanden ten gevolre van de samenstel

I ing van de dimbundels, nauwe! ijks te analyseren waren door de grote 

spreiding in de meetresultaten. Dit is een van de redenen, dat er 

gezocht .is naar een betere manier om deze zichtbaarheidsafstanden 

te bepalen. 

Om op een efficiënte manier de zichtbaarheidsafstand van een dim

bundel te kunnen bepalen heeft men verschillende berekeningsmetheden 

ontwikkeld. In chronologische volgorde zijn hiervan de belangrijkste: 

Jehu(1955), de Boer-Morass(1956), Münch-Wichert(19~9) en Bindels 

(1970). De methode van Jehu en van de Boer-Morass zijn methoden ont

wikkeld uit rijproeven en bieden slechts een beperkte vergel ijkings

mogelijkheid. De methoden van Münch-Wichert en van Bindels zijn meer 

universele methoden. 

Bij dit onderzoek is uitgegaan van de 'synthetische' bundels zoals 

deze door Pinkney zijn bepaald. Deze bundels zijn ontstaan door van 

een groot aantal lantaarns een isolux- c.q. isocandeladiagram op te 

meten en hiervan later het gemiddelde te nemen.DeLe procedure is zo

wel uitgevoerd voor een aantal europese als amerikaanse bundels. Een 

beschrijving van deze bundels voor wat betreft hun keuringspunten 

staat in tabel 1. Zoals uit deze tabel blijkt voldoen beide bundels 

niet aan de respectievelijk voor deze bundels te stellen eisen. 
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Tabe 1 1 

Vergelijking eisen en europesebundel van Pinkney. 

Punt in 
lsoluxdiagram 

H 

B 50 L 

75 R 

50 R 

75 L 

50 L 

50 V 

25 L 

25 R 

Max eis 
in 1 ux 

0,7 

0,4 

12 

15 

Ver! ichtingssterkte 
in lux 

1 '9 
0,25 

12,3 

17,2 

5,6 

8,3 

1 0 '0 

6,8 

13 '2 

Vergel ijking eisen en amerikaanse bundel van Pinkney. 

Punt in 
lso cd dia

o gram in 

10-1L nr 1 inks 

~0-1L nr 1 inks 

~B-1L nr links 

1~0-1R nr rechts 

~0-1R tot 3R 

~B-2R 

1 B-6L 

1~B-2R 

1~B-9L 

HB-9R 

2B-15L 

2B-15R 

4B-4R 

100-900 

0 = omhoog 

B = naar beneden 

Max eis 
in cd 

500 

800 

2000 

1000 

2000 

15000 

12500 

125 

Lichtsterkte 
in cd 

56R(1L) 
520 (H-L) 

726 

1920 

705 

1196(1R) 
1467(3R) 

10760 

17R8 

24420 

2157 

4189 

1152 

2305 

10620 

Niet te bepalen 
in rapport van 
Pinkney 

Min eis 
in 1 ux 

12 

12 

6 

2 

2 

Min eis 
in cd 

6000 

1000 

15000 

1·ooo 
1000 

700 

700 
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1.2 De methode van Jehu. 

Deze methode is gepubliceerd in Trans. 111. Eng. vol. 20 no 2/55 

onder de titel: A Methad of Evaluating Seeinq Distances on a straight 

Road for Vehicle Meeting Beams. 

Deze methode is gebaseerd op experimenteel bepaalde zichtbaarheids

afstanden met bundels van konstante 1 ichtsterkten, zowel wat tegen

ligger als eigen voertuig betreft. De snelheid van het voertuig van 

de waarnemer bedroeg 50 km per uur, terwijl de verbl indingslantaarns 

vast waren opgesteld. 

Het objekt zelf bestond uit een cirkelvormige schijf met een diameter 

van 48 cm, danwel uit een rechthoek met zijden ter grootte van 53 

en 30 em.Bepalend voor de zichtbaarheidsafstand was het herkennen 

van de vorm van deze objekten, die een reflektiecoëfficiënt van 7 ~ 
hadden. pe plaats van het objekt lag, voor wat betreft de langsaf

stand achter de tegenligger, zodat silhouette zien werd voorkomen. 

Uit deze metingen, die verricht werden voor een bepaalde wegbreedte, 

wegdek en plaats van het objekt, werd een grafiekenschaar samenge

steld, waarbij de zichtbaarheidsafstand als funktie van de verblin

dingslichtsterkte en de 1 ichtsterkte op het objekt staat uitgezet. 

Uit het isocandeladiagram wordt de 1 ichtsterkte op het objekt voor de 

verschillende plaatsen, waarop het objekt zich kan bevinden, afgele

zen. Bij de bepaling van de zichtbaarheidsafstand zonder tegenligger 

kanonmiddellijk met behulp van de bovenvermelde grafiekenschaar 

de zichtbaarheidsafstand bepaald worden. 

Voor de bepaling van de verbl indingsverl ichtinqsterkte voor een an-

dere plaats van het objekt, dan die waarvoor de metinge~ verricht 
( 

zijn, maakt Jehu gebruik van de formule van Holladay: 

E oog = 
k I oog 

E = verbl indingsverl ichtingssterkte oog 

I = 1 ichtsterkte in de richting van het ooq, bepaald uit het oog 
isocandela diagram 

D = afstand tussen verbl indingsbron en waarnemer 
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0 = verbl indingshoek, de hoek tussen de 1 ijnen die het oog van 

de waarnemer verbindt met het objekt en met de verbl indings

bron. 

k en n zijn konstanten. 

Om de tijd nodig voor het vaak toepassen van deze formule te bekor

ten heeft Jehu zijn publikatie voorzien van een tabel, waarin hij 

vermenigvuldigingsfaktoren vermeld afhankelijk van de te gebruiken 0 

en D, waarmee de gevonden verblindingslichtsterkten van het isocandela 

diagram vermenigvuldigd moet worden om de werkel ijkè verblindings-

I ichtsterkte te verkrijgen. Met deze voor de plaats gecorrigeerde 

waarden kan met de bovenvermelde grafiekenschaar en de gevonden waar

de van de 1 ichtsterkte op het objekt uit het isocandela diagram de 

zichtbaarheidsafstand bepaald worden. 
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1.3 De methode van de Boer-Morass. 

Deze methode is gepubliceerd in Lichttechnik ~. 433, 1956 onder de 

titel: Berechnung der Sehweite aus der Lichtverteilun~ von Automo

bilscheinwerfern. 

Ook bij de.ze methode wordt de onder 1 i nge afhanke 1 ijkhei d tussen de 

verblindingslichtsterkte I , de 1 ichtsterkte op het objekt I b. en oog - o _1 

de zichtbaarheidsafstand V experimenteel bepaald door semi-stationaire 

proeven, dat wil zeggen de auto met de waarnemers rijdt over een 

proefstraat en ontmoet daar de stilstaande verblindin~sl ichtbronnen, 

die het tegemoetkomend verkeer voorstellen. 

In tegensteil ing met de methode van Jehu wordt biJ deze proefnemingen 

niet de formule van Holladay gebruikt om de grootte van de verbl in

dingsl ichtsterkte te bepalen. 

De zichtbaarheidsafstand wordt proefondervindelijk bepaald door de 

objekten tussen 250m voor de verbl indinqsl ichtbronnen en 60 machter 

deze te plaatsen en tevens in laterale afstand te variëren. Een sche

matische voorsteil ing van deze preefopsteil ing staat in figuur a 

weergegeven. 

Silhouette zien werd voorkomen door de verbl indingslantaarns af te 

schermen met jalouzi~n, waardoor er zo weinig mogelijk 1 icht op de 

straat viel. De objekten hadden een hoogte van 40 cm en een re

flektiecoëfficiënt van 8 %. 
De gevonden resultaten staan in de publicatie in tabelvorm weergegeven. 

Met behulp vAn deze tabel kan op een betrekkei ijk eenvoudige grafi

sche wijze de zichtbaarheidsafstand worden bepaald. 



oog van de 
waarnemer ~ 

linker berm 

midden weg 

~9plantaarna 
eigen voertuig 

rechter berm 

~objekt 

koplantaarns ~ 
tegenligger ~ 

' '-i 

06'Jëkt 

~jekt 

~objekt 

Figuur a. Schematische voorstelling van de proefopstelling gebruikt door Jehu en de Boer-Morass. 

Bij de methode van Jehu werd een objektpla'l'(S gemeten en de andere, berekend met de 

formule van Rolladay. Bij de methode van de Boer-Morass werden alle objektplaatsen 

gemeten. De objekten zijn volledig variabel zowel in langs als in distale afstand 

t.o.v. het oog van ne waarnemer. Er zijn vier mogelijke objektplaatsen getekend. 
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1.4 De ~ethode van MOnch-Wichert. 

Deze methode is gepubliceerd in Technisch Wissenschaftl iche Abhand

lungen der Osram Gesellschaft, 10.Band(1969) Seite 293-302 onder de 

titel: Die Vorausberechnung der Sichtweite im nächtl ichen Kfz

Verkehr. 

Deze methode gaat van een geheel ander standpunt uit dan de beide 

voorgaande. Op de eerste plaats is er qeen sprake meer van uit rij

proeven bepaalde normen en wordt de geometrische situatie volledig 

ontleed. Deze methode is voor diverse objektgrootten te gebruiken. 

In de situatie zonder tegenl igqer wordt direct gebruik gemaakt van 

de uit onderzoekingen van Adrian en Blackwell samengestelde grafie

kenschaar, waarin staan uitgezet de grootte van het objekt in ge

zichtshoek, die bij een bepaalde adaptatieluminantie een drempel

luminantie oplevert. De voor de berekening benodigde luminanties 

zijn weer te bepalen met behulp van het isoluxdiagram en de betreffen

de reflektiecoëfficiënten. Doordat deze methode uitgaat van luminan

tles in plaats van bij de vorige methoden gebruike] ijke verlichtings

sterkten is deze methode voor meerdere soorten wegdek en objekt 

bruikbaar. 

Indien van een tegen] igger sprake is wordt de adaptutieluminantie 

verhoogd met een zogenaamde sluierluminantie. De totale adaptatie

luminantie wordt dan bepaald met de formules: 

L = adap L 1 • s u1er 

L 1 • s u1er = 

+ L weg 

L 1 . . s u 1 er, 1 

E • 

Lsluier,i = ~• 2 
OOCJ, I 

L 
1 

. . = sluierluminantie veroorzaakt door de i-de lichtbron in cd.m-2 
s u1er,, 

E • oog, 1 
= verbl indingsverl ichtinossterkte van de i-de 1 ichtbron in lux 

e = verbl indingshoek in qraden 

Volgens Hartmann is de kontrastdrempel op de weg gemiddeld 5,6 ! 0,5 

maal zo hoog als in een laboratorium. Bij gelijke adaptatieluminanties 
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in een laboratorium en in de praktijk zonder verblindinq geldt deze 

waarde ook voor de bij de overgang van het laboratorium naar de weq 

aanwezige verhoging van de drempelluminanties. Uit de onderzoekingen 

van Hartmann blijkt verder dat bij de verblindingen zoals die door 

koplantaarns van voertuigen veroorzaakt worden qeen merkbare afwij

kingen van de faktor 5,6 te verwachten zijn. 
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1.5 De methode van Bindels. 

Deze methode staat vermeld in het afstudeerwerk van Bindels, T.H.E. 

19]0, genaamd: De invloed van verblinding, veroorzaakt door auto

koplantaarns, op de kontrastgevoeligheid van het menselijk oog. 

In deze methode wordt eerst de invloed onderzocht van de verbl in

dings,verlichtingssterkte,de omgevingsluminantie en de verblindings

hoek op het minimaal benodigde kontrast Kd, nodiq om het objekt 

waar te nemen. 

De uit een zeer groot aantal waarnemingen verkregen resultaten be

naderde Bindels met de formule: 

Kd = 

.1:.. soo 

L w 
cl 

E oog 
c eoo 
(} 

.1L soo 
L 
w 

L 
( 1 + w 
~ 

+ 
E oog 

c . 0 2,2 
eoo 

= het foveaa 1 _i u is t waarneembare 1 urn i nan ti eve rsch i 1 in een 

negenoeg 1 ichtloze omgeving in cd.m-2 

=de omgevingsluminantie in cd.m-2 

=een constante (0,35 cd.m-2) 

=de verbl indingsverl ichtingssterkte in lux. 
-6 -2 2 een constante (3,8 x 10 lux.min ' ) 

=de verbl indingshoek, de hoek tussen de kijkricht in~ en de 

verbl indingslijn(oog-verbl indingsbron) in minuten. 

Na de bepaling van het aanwezige kontrast wordt met behulp van de 

objektverlichtingssterkte, de wegdekverl ichtingss~erkte en via de 

respektievelijke luminanties tesamen met de verblindinqsverlichtings

sterkte een kontrastdrempel bepaald, waarbij deze vergeleken wordt 

met het reeds berekende aanwezige kontrast. De plaats op de weg 

waar in een bepaalde constellatie het kontrast qelijk is aan de kon

trastdrempel is de zichtbaarhei dsafstand. 

Indien de zichtbaarheidsafstand gezocht wordt waarbij geen tegen! igger 

aanwezig is, wordt de verblindingsverl ichtingssterkte uiteraard nul 

gesteld. 
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1.6 Vergelijking van de verschillende methoden. 

Samenvattend kunnen we enige opmerkingen over de diverse berekenings

metheden maken: 

1. De methode van Jehu levert nu reeds moei! ijkheden op en zal dit 

in de toekomst nog sterker gaan doen, daar de in de publicatie 

verstrekte gegevens slechts bruikbaar blijven indien men de on

nauwkeurigheden van de extrapolatie accepteerd. 

Nadat deze methode ontwikkeld is zijn de 1 ichtsterkten van de 

bundels vergroot ~n geven bij berekeningen met behulp van deze 

berekeningsmethode geen betrouwbare resultaten ten gevolge van 

de bovengenoemde extrapolatie. Dit is al te onderkennen in figuur 

2, van de amerikaanse bundel met de zogenaamde 'hot spot', waar 

een gedeelte van de kromme moest worden geschatfenderbraken 1 ijn

gedeelte in de figuur). 

Een cplo~sing hiervoor i~ uiteraard het opnieuw uitvoeren van de 

rijproeven, waarop deze methode gebaseerd is met alle problemen 

van dien.Ook moet de omrekeningstabel voor verbl indingsomstandig

heden aangepast worden, daar deze nu slechts bruikbare resultaten 

geeft tot een tegen! iggerafstand van maximaal 90 meter. Deze aan

passing kan geschieden met gebruikmaking van de reeds eerder in 

de publicatie genoemde formule van Holladay. 

2. De methode van de Boer-Morass is een zeer snelle en praktisch 

uitvoerbare methode. Dit geldt eens te meer indien men de nodige 

voorbereidingen treft bestaande uit het vooraf uitwerken en in 

grote aantallen beschikbaar hebben van de uit de gegeven tabel 

verkregen grafieken. Aan deze methode kleeft echter ook het be

zwaar, waarover boven reeds uitgebreid gesproken is en wel dat van 

de steeds groter wordende 1 ichtsterkten. 

3. De beide methoden d.w.z. die van Jehu en die van de Boer-Morass 

komen echter beide niet in aanmerking als men berekeningen wil 

uitvoeren voor verschillende wegdekken, verschiilende objekten(qua 

grootte en reflektiecoëfficiënt) en afwijkende geometrische om

standigheden. 

4. De methode van Bindels en die van MOnch-Wichert zijn kwalitatief 

ongeveer gel ijk. De rnagel ijkheden van beide methoden zijn gel ijk 
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en zij kunnen dan ook als universele methoden worden aangemerkt. 

De verschillen in de resultaten zijn veroorzaakt door de gebruikte 

verschillen in presentatieduur en waarnemingswaarschijnl ijkheld 

van het objekt bij het opstellen van de referentiegegevens. 

MOnch-Wichert probeert de werkelijkheld te benaderen door de waar

nemingswaarschijnl ijkheld 50% te stellen. De~e waarschijnlijkheld 

kan veranderd worden door andere formules eveneens door Adrian afge

leid te ~ebruiken. Verder corrigeert Münch-Wichert de kontrast

drempel door het verschil tussen laboratorium en openbare weg 

door toepassing van de reeds eerder genoemde faktor van Hartmann. 

De methode van Bindels is in het rapport 'Qual ity criteria for the 

passing beam of motorcar headl ights• door J.B. de Boer aangevuld 

door het begrip Supra-threshold in te voeren. De2e faktor is in

voerd daar niet alleen de grootste afstand, waarop het objekt nog 

gezien kan worden belangrijk is, maar ook het gemak waarmee dit 

gebeurt. Dit begrip wordt benaderd door de gradatie aan te brengen, 

dat het kontrast van het objekt ten opzichte van de weg enige 

male~ - de supra-threshold faktor - groter is dan de benodigde 

kontrastdrempel, die het objekt juist waarneembaar veronderstelt 

onder de gegeven omstandigheden. 

5. Van de parameters, die de zichtbaarheidsafstand bepalen, zoals 

vermeld in paragraaf 1 .1, wordt in geen van de methoden rekening 

gehouden met die vermeld onder 5a,5b en 6a. 

6. Met behulp van al de in de voorgaande paragrafen besproken methoden 

is een berekening gemaakt voor de door Pinkney aangegeven gemid

delae europese en amerikaanse bundel. 

In figuur 1 zijn uitgezet de berekende zichtbaarheidskrommen voor 

de europese bundel voor de methode van Jehu, MOnch-Wichert en Bin

dels. Deze laatste methode met supra-threshold faktoren 1, 3 en 10. 

Zoals in deze figuur te zien is wijken de kromme,, berekend vol

gens de methode van Jehu,Münch-Wichert en Bindels met een supra

threshold faktor 3 bij een tegen] iggerafstand groter dan 60 m 

slechts weinig van elkaar af. 

Een goede ver~elijking wàs echter niet rnagel ijk daar in het arti

kel van Jehu de aard van het wegdek, waarop de proeven werden uit

gevoerd, niet vermeld stond. De invloed op het verloop van de 

zichtbaarheidsafstand ten gevolge van de aard van het wegdek zal 
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in paragraaf 2.1 worden nagegaan. Zie hiervoor ook de figuren 

8 en 9. 
In figuur 2 waar dezelfde berekeningsmetheden zijn uitgezet, maar 

dan voor een amerikaanse bundel zien we een ongeveer gel ijk beeld 

reeds bij een tegenliggerafstand groter dan 30 m. 

In de figuren 3 en 4 zijn analoge krommen getekend met als stan

daard de berekeningsmethode van de Boer-Morass. De ontstane ver

schillen zijn oo~ hier weer terug te voeren tot de reeds boven 

onder 4. vermelde oorzaken. 

]. Uit deze vergel ijkingblijkt wel dat de verschillende methoden 

niet door elkaar gebruikt kunnen worden. Een keuze voor een be

paalde methode is dus noodzakelijk. Aangezien in de Technische 

Commissie 4.7(voertuigverl ichting) van de Commission International 

de 1 'Eclairage, die momenteel kwaliteitscriteria voor voertuig

ver! lchting evalueert, een besluit genomen is bij onder! inge ver

gel ijkingen van bundels de methode van Bindels te gebruiken, wordt 

bij het verdere onderzoek deze methode ook gebruikt. 
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2. Beschouwingen over de zichtbaarheidsafstand en de verblindings

graad en de berekeninq hiervan. 

2.1 De invloed van diverse parameters op de zichtbaarheidsafstand. 

Een objekt kan beter gezien worden naarmate het kontrast K groter 

is. Dit kontrast wordt bepaald door de 1 ichtsterkte, de wegdeklu

minantiefaktor, de reflektiefaktor van het objekt en de geometrie 

van de opstelling. In de verdere afleiding beschouwen we slechts 

de 1 ichrtechnische geometrische situatie zonder tegen! igger. 

Volgens de r,Jethode van Bindels wordt de zichtbaarheidsafstand V be

paald door gel ijksteil ing van het kontrast K van het objekt ten op

zichte van de weg en de kontrastdrempel Kd. 

Voor Ken Kd qelden de volgende verqel ijkingen: 

L b. 
K = 0 J 

L 

.1:.. 
Kd = 

L 

waarin: 

-

weÇJ 

soo 

weg 

p . 
0 

L weg 

( 1 

I b. 
0 J 

+ 

2 
1 b. 

0 J 

L 
= 

L 

L 
weg 

cl 

cos 

obi 

weg 
-

2 cd/m 

1 

p = reflektiecoêfficiênt van het objekt. 
0 

a '= correktiehoek voor eventuele niet loodrechte inval. 

L 
j)w 

cd/m2 = cos a weg 12 

f3w = j}__h cd/m2 lux 
7f r 

f3 = wegdekluminantiefaktor 

h = hoogte van de lantaarn boven het wegdek 

r = afstand waarnemer tot waarnemingspunt 

Stel dat: 1obj = = \1 

1nbj = en cos a= 1 

( 1 ) 

( 2 ) 

Dan geldt tesamen met ( 1 ) en ( 2 ) voor de zichtbaarheidsafstand: 
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+ 

Po 

AL soo 

I b. 
0 J 

.1L soo 

--
'T( 

( 1 + 

f3w 

Uit meetgegevens b~ ijkt(bij een bepaalde situatie): 

7T 

Verder is bekend: 

.1L ~ 
c 

soo ll' 

dus AL ~ 
c 

soo D arctan v 
0 = diameter van het objekt 

a = ruimtehoek, waaronder het objekt gezien wordt 

Ingevuld in ( 3)): 

arctan D 

V 2 
-\1-

Po 
~ I obj c 7T 

:::::: I D D3 
- + obj -\1-

3 v3 
... 

~ I obj 
v-0,85 

V ~ 10,35 
ob _i 

) 

.1L 
soo ) 

C 1 f$w 

( 3 ) 

f3 w 

\10' 1 5 

Deze waarde is redelijk in overeenstemming met de door MUnch en 

Wiehert gevonden waarde( \/a.l~b~ 5 ) . 

In de figuren 5 en 6 is de invloed van de 1 ichtsterkte nog eens onder

zocht door van de bundel Hella H4(zie finuur 15) de zichtbaarheidsaf

stand te berekenen met de nominale waarde en de halve nominale waarde 

voor de 1 ichtsterkte voor de situatie met en zonder te<Jenl iqqer. De hori

zontale as geeft in deze figuur de distale afstand aan tussen het ob-
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jekten het midden van de eigen weghelft. Tevens is aangenomen dat 

de tegenligger zich ook op de as van zijn weghelft bevindt. 

Het nulpunt van deze distale afstanden is steeds het midden van de 

eigen weghelft. Zoals blijkt uit de resultaten van figuur 5, waar 

de vergelijking is uitgevoerd voor een situatie zonder tegenligger 

is de bovenberekende exponent qoed in overeenstemming met de krommen 

uit deze figuur. 

De berekening van de situatie met tegenligger, wa~rvan de resultaten 

zijn weergegeven in figuur 6, geeft duidelijk aan dat de verschillen 

van de beide bundels minder worden in deze situatie, dan bij die zon

der tegen I i gger. 

In figuur 7 staat het verloop geschetst van de 4Lsoo voor een objekt 

met een diameter van 0,2 men het verloop van ~ voor een asfaltweg, w -
zoals deze gevonden zijn bij de opstel! ing van de methode van Bindels. 

Deze krommen zijn bij de bovenstaande berekeningen gebruikt. 

In figuur 8 staat uitgezet de wegdekluminantiefaktol"en van een cement

beton weg, die gebruikt werd bij de rijproeven voor de opstelling 

van de tabel behorende bij de methode van de Boer-Morass en van de 

asfaltweg, die bij de methode van Bindels gebruikt werd. 

In figu~r 9 staan de krommen uitgezet van een bepal inq van de zicht

baarheidsafstand met de methode van Bindels voor de beide bovenge

noemde wegdekken. Slechts de wegdekluminantiefaktor was in beide 

gevallen anders, alle overige parameters werden konstant gehouden. 

Uit deze grafiek kunnen de volgende konklusles getrokken worden: 

1. De zichtbaarheidsafstand is bij verblinding onder verder gelijke 

omstandigheden bij donkere wegen steeds qroter dan bij lichte. 

2. De zichtbaarheidsafstandsvermindering ten qevolqe van verblinding 

is echter ook groter bij donkere dan bij lichte wegen. 

3. De zichtbaarheidsafstand is zonder verbl indinq bij donkere wegen 

ook groter dan bij I ichte. 

Deze result~ten zijn in overeenstemming met die gevonden door MOnch 

en Wichert. Het verschijnsel genoemd onder 2. word~ rnagel ijk veroor

zaakt doot het steeds opnieuw adapteren, wat onaangenaam is. Het is 

eveneens zo dat de psychologische verblinding ten gevolqe van het lage 

adaptatieniveau groter is. 
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Tot slot is de invloed van de reflektiecoëfficiënt van het objekt 

op de zichtbaarheidsafstand nagegaan. Zoals te begrijpen valt qeldt 

hier dat hoe groter de reflektiecoëfficiënt, hoe groter de zicht

baarheidsafstand. De resultaten van deze berekeningen ziJn uitgezet 

in figuur 10. 

Om een indruk te geven van de grootte van voor dit onderzoek veel 

voorkomende reflektiecoëfficiënten is in figuur b een relatieve 

waarschljnlijkheidsverdel inq qetekend van het voorkomen van reflek

tiecoëfficiënten bij kleding. Deze verdel inq is overgenomen van 

Goldmann(iie literatuur). 

Gezien uit het ooqpunt van voetgangersveil iqheid in het verkeer 

zou het dienstig zi.in de top van de kromme van figuur b naar rechts 

te doen verschuiven. Blijkens de grafiek van fi9uur 10 zal de zicht

baarheidsafstand daardoor toenemen. 

~r-
- \ 

'I\ 
\ 

~ ~ ~~ (). r,o 

Figuur b. Relatieve waarschijnl ijkheidsverdel inq van de reflektie

coëfficiënt van kleding. 
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2.2 Vergel ijking van verschillende bundels met betrekking tot 

de zichtbaarheidsafstand. 

Zoals reeds in de inleiding is vermeld, is de zichtbaarheidsafstand 

voor een gegeven objekt op de weg gedurende het passeren van twee 

voertuigen afhankelijk van de afstand tussen de beide voertuigen op 

het moment, dat het objekt wordt waargenomen. De zichtbaarheidsaf

stand is het grootst als de tegenligger nog ver verwijderd is, neemt 

af als de voertuigen elkaar naderen en gaat door een minimum als de 

voertuigen elkaar op ongeveer 100 m genaderd zijn. Na dit minimum 

neemt de zichtbaarheidsafstand weer toe om na de passage geleidelijk 

zijn oorsprankel ijke waarde weer terug te krijgen. De minimum afstand 

is onder meer afhankelijk van de plaats van het objekt op de weg en 

de distale afstand tussen de voertuigen. Gezien de afhankelijkheld 

van de zichtbaarheidsafstand van de afstand tussen beide voertui~en 

zijn er twee extremen te onderscheiden, narnel ijk die waarbij een 

maximum zichtbaarheidsafstand optreedt, dus die waarbi.l qeen teqen-

1 igger aanwezig is en die waarbiJ een minimum zichtbaarheidsafstand 

optreedt, namelijk die waarbij de tegenl iqqer zich op ongeveer 100 m 

van het eigen voertuig bevindt. Deze 100 m is een gemiddelde van 

de tegenliggerafstand waarbij een minimale zichtbaarheidsafstand 

optreedt~ gezien het zijdel i~qse verloop hiervan op de weg. Op deze 

wijze is een goede vergel ijking tussen de diverse bundels te ver

krijgen. 

Om enige indruk van deze benaderingswijze te geven zijn voor enkele 

gevallen deze berekeningen uitgevoerd. Bij de berekeningen is steeds 

uitgegaan van de verondersteil ing dat de beide voertuigen op de as 

van hun eigen weghelft rijden. 

Als eerste werden de berekeningen uitgevoerd met de bundel zoals die 

gegeven is door Pinkney en wel in het bijzonder voor zijn europese 

bundel (zie figuur 11). Aangezien deze bundel zoals reeds vermeld in 

paragraaf 1.1 en te zien in tabel 1 niet voldoet aan de europese 

eisen is de berekening uitqevoerd voor de bundel, zoals die geqeven 

is door Pinkney en dezelfde bundel maar dan aangepast aan de euro

peseeisen d.w.z. 0,7 lux in Eh en een aanpassing van de bundel in 

het verblindingskwadrant van het isoluxdiagram in de onmiddellijke 

omgeving van dit punt. In de figuren 12 en 13 zijn de resultaten van 
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deze berekeningen weergegeven. Zonder tegen! igger verandert er door 

de bundelwijziging uiteraard niets, wanneer de tegen] igqer zich 

echter op 100 m bevindt zien we ten gevolge van de bundelwij?iging 

een duidelijke toename van de zichtbaarheidsafstand ontstaan, vooral 

in het gebied waar de verbl indingshoek klein is. Deze uitkomsten zijn 

na bovenvermelde wijziging te verwachten. 

Een tweede voorbeeld vormt de vergel ijking tussen een typisch ameri

kaanse bundei(General Electric ASB), een typischeuropesebundel 

(Heila H4) en de bundel van de Heila H4-S, een bundel van een recht-

hoekige 

gegeven 

figuren 

lantaarn. De isoluxdiagrammen van deze lantaarns zijn weer

in de figuren 14, 15 en 16. Evenals bij de berekening van de 

12 en 13 bestaat het objekt uit een vlak scherm van 20 x 

20 cm, dat loodrecht op een weg van 6,5 m breedte geplaatst wordt. 

Het objekt heeft een reflektiefaktor van 0,09. 

In de figuren 17 en 19 staan de resultaten van de berekening van de 

situatie, waarbij de voertuigen zich op een onderlinge afstand van 

100 m bevinden en beide met een paar van dezelfde koplantaarns zijn 

uitgerust. In de figuren 18 en 20 is het resultaat weergegeven van 

de berekening zonder teg~nl igger. De zichtbaarheidsafstand is berekend 

voor een aantal dist~le afstanden(OA) van het objekt tot het midden 

van de eigen weghelft. Zoals onderaan de figuren staat aangegeven 

zijn deze berekeningen uitgevoerd voor de supra-threshold faktoren 

(S) 1 en 3. 

Alle bovenvermelde berekeningen nelden voor een wegdek van asfalt, 

waarvan de reflektiecoëfficiënt staat aangegeven in figuur 7. 

De reden, waarom een derg~l ijk laaq objektgenomen is. is het feit 

dat een laag objekt mindermogelijkheden biedt voor silhouette waar

neming. Deze waarn~ming is weinig interessant daar deze weinig of 

geen informatie geeft voor een afstandsbepalinq. Daarnaast zijn klei

nere objekten vaak belangrijk voor de veiligheid in het verkeer en 

wanneer bij gebruik van grote objekten alleen de bovenkant gezien 

wordt géeft dit weinig of geen informatie over de plaats waar dit 

objekt zich bevindt ten opzichte van de autornabil ist. 
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De gevolgtrekkingen, die uit de resultaten zoals weergegeven in de 

figuren 17,18,19 en 20 gemaakt kunnen worden, zijn zoals werd ver

wacht: 

1. Zonder tegenligger geeft de amerikaansebundel een grotere zicht

baarheidsafstand dan de europese op het rechter weggedeelte, welke 

eigenschap gehandhaaft blijft bij de situatie met tegen] igger 

voor het rechtergedeelte van de eigen weghelft en de rechter 

berm. Dit komt door de zogenaamde 'hot spot' in de amerikaanse 

bundèl. Het nut van deze eigenschap bij de situatie zonder tegen

ligger is echter twijfelachtig daar het de bedoeling is, dat men 

zonder tegenligger niet van de dimbundel, maar van de hoofdbundel 

gebruik maakt, hoewel de praktijk vaak anders te zien geeft. 

2. Zowel zonder als met teqenl igger geeft de amerikaanse bundel een 

kortere zichtbaarheidsafstand op het linker weggedeelte. 

3. De positieve punten van de amerikaanse en de europese bundel zijn 

voor een gedeelte verwezenlijkt in de bundel van de rechthoekige 

lantaarn Hel la H4-S. Slechts op het 1 inker weggedeelte van de 

weghelft van de tegenligger en in de 1 inkerberm is de zichtbaar

heidsafstand minder gunstig dan die van de europese Hella H4. 

Het type Heila H4-S voldoet echter niet aan de europese eisen. 

Een algemeen streven is dan ook een zo groot mogelijke lichtsterkte 

te krijgen in de richting van het punt 75R. 

Dit is de richting, die de rechterberm van een rechte weg op 75 m 

voor het voertuig treft. De constructeur van de lantaarn moet 

echter naast deze maximale 1 ichtsterkte in 75R ervoor zorgen, 

dat door verstrooiing niet te veel 1 icht komt in het punt Eh 

(het verdwijnpunt). De 1 ichtsterkte in 75R is mede afhankelijk 

van de horizontale doorsnede van de reflektor. 

Bij een parabolische reflektor met de gloeidraad voor het brand

punt geplaatst, kunnen door de prisma's van de ruit slechts hori

zontale en bijna horizontale gloeidraadafbeeldingen verplaatst 

worden naar de omgeving van 75R. Bij vertikale gloeidraadafbeel

dingen wordt reeds snel een gedeelte van het strooi! icht boven de 

licht-donkergrens gebracht. 

Daar voor deze horizontale gloeidraadafbeeldingen het gedeelte 

van de reflektor zorgt dat in figuur c. gearceerd is, ontstaat bij 
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een twee maal zo grote reflektor een vier maal zo groot werkzaam, 

dus l ichtuitstralend, oppervlak: 

a 

a 

d 

Figuur c. Vooraanzicht van de reflektor. 

Werkzaam oppervlak reflektor I: 

Werkzaam oppervlak reflektor I 1: 

Algemeen geldt: 

-J J 
A 

(J) 

a 
-271' 

( _d_)2 
2 

L cos a dA d cû 

De radiantie is de per eenheid van schijnbaar oppervlak in een rich

ting gestraalde stralingsstroom per eenheid van ruimtehoek. 

Indien het oppervlak vier maal zo groot wordt, dan wordt$ook vier 

maal zo groot·, want in beide gev;:~llen blijven L en }w gel ijk en 
w 

mag cos a (correktie voor eventuele scheve inval van de stralen) 

gelijk aan 1 gesteld worden. 

Voor de omgeving van 75R geldt: 

d $ 

E = 
dA 

Aangezien dA h·ier gel ijk blijft, wordt de E ook hier vier maal zo 

groot ten gevolge van de vermeerderin<J van d<l>. 

Dat deze waarde in de praktijk niet bereikt kan worden is een gevolg 

van de ruit, die o~tisch niet voldoende nauwkeurig voor dit doel ge

fabriceerd kan worden. 

Hieruit kan geconcludeerd worden, dat voor het bereiken van grote 
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zichtbaarheidsafstanden reflekteren met een grote horizontale dia

meter gunstig zijn. Als de reflektor dan tevens een nrote vertikale 

diameter krijgt, wordt de voorgrondshelderheid groter, waardoor een 

verbl indingsbron optreedt, die vermeden had kunnen worden. 

Een ovale of rechthoekige refl~ktor met een horizontale lange as 

geniet dus ce voorkeur. 
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2.3 Vergel ijking van de verschillende bundels met betrekking tot 

de verblinding. 

Uit de publikatie van H.J. Schmidt-Clausen en J.Th.H. Bindels genaamd: 

'Assessment of discomfort glare in motor vehicle li~hting' bliJkt dat 

evenals bij wegverlichting een glare mark, dit is een subjectieve 

beoordeling van de ondervonden verblindingshinder volqens onderstaande 

schaa 1: 

- onverdragelijk 3 - storend 

5 - juist toelaatbaar 

9- onopvallend 

7 - bevredigend 

ingevoe~d werd, dit ook voor voertuigverlichtin9 gedaan is. 

In principe zou deze bepal inq moeten gebeuren onder ri.iomstandi~

heden, maar qezien de reeds eerder vermelde problemen met rijproeven 

is de formule voor de plaatsing van een bepaalde situatie in deze 

schaal door hen vastgesteld met behulp van laboratoriumproeven. Het 

symbool voor de verbl indingswaardering is de letter Wen de ei ifer

waarderinq is gel ijk aan de bovenstaande tabel van deze waardering 

voor wegverl ichting. Samenvattend kan men dus stellen, dat bij 9ro

tere waarden van Ween betere verbl indinqssituatie optreedt. 

De hiervoor door hen empirisch bepaalde formule voor n verbl indings

bronnen is: 

w = 

c 
c 

a 
t 

E • oog, 1 

5 2 log 

= 3 x 10-3 

= 4 x 10-2 

= 0,46 

N 
2: 

i =1 

lux 

cd. 

E • 

. -0 !16 
arcm1n ' 

-2 
m 

oog, 1 

=de verbl indinqsverlichtingssterkte op het ooq ten 0e

volge van de verbl indingsbron i in lux 

e. =de hoek in booqminuten tussen de kijkrichting en de ver-
I 

bl indingsrichting van de verbl indinosbron 

L = adaptatieluminantie in cd.m2 
a 
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Uit deze formule is af te lezen, dat de verbl indingswaardering stijqt, 

indien de verbl indinqsverl ichtingssterkte afneemt of de adaptatie 

luminantie of de verbl indingshoek toenemen. 

De verbl indingswaardering W is bepaald voor de vier in paragraaf 2.2 

beschreven bundels bij een supra-threshold faktor 1 over 5 laterale 

posities. Bij de bepaling van elke verblindingswaardering werd uit

gegaan van de situatie, zoals deze is bij de bij deze situatie beho

rende zichtbaarheidsafstand. 

De resultaten van deze berekening staan in de fiquren 21 t/m 25. 

Het gevolg van de te hoge verlichtingssterkte in de omgeving van 

Eh in het verblindingskwadrant van het isoluxdiagram van de niet

gecorrigeerde Pinkney bundel is in de figuren te zien in de vermin

dering van de verblindingswaardering bij grotere tegen! iqgerafstanden. 

De in de figuren, bij een tegen] iqger afstand van 20 m, aanwezige 

grotere verbl indingswaardering voor de ASB als voor de europese bun

del is veroorzaakt door een uitzonderlijke lage waarde van de ver-

bi indingsverlichtingssterkte, .luis~ bij deze afstand, voor de onder

zochte lantaarn. Het verschijnsel is niet significant voor de ASB 

in vergelijking met de europesebundel te noemen. 

In figuur 26 is een verzamelgrafiek van de figuren 21t/m25 gegeven 

voor een tegen] igger afstand van 100 m. Hieruit blijkt dat de euro

pese lantaarn over de gehele wegbreedte een hogere verbl indingswaar

dering heeft dan de ASB. 

Bij direkte vergelijking zijn v~rbl indingswaarderingsverschillen 

van 0,2 nog duidelijk zichtbaar. 
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2.4 De invloed van de exponent van de verblindingshoek op de 

zichtbaarheidsafstand. 

Op empirische wijze bepaalde Bindels dat de verblindingsterm in de 

kontrastdrempel moest zijn: 

E 
oog 

c 92,2 
eoo 

De grootte van de exponent van de verbl indingshoek(2,2) wordt door 

andere onderzoekers(bijv. P.Soardo) bestreden. Oe invloed van deze 

exponent op de zichtbaarheidsafstand is bepaald door met de bundel 

van de Heila H4(zie paragraaf 2.2) de berekening uit te voeren met 

de exponenten 2,2 , 2,3 en 2,4. 

Het resultaat van deze berekening is weergegeven in figuur 27. Uit 

dit resultaat blijkt dat de invloed van de nrootte van de exponent 

bij deze waarden slechts maximaal 8% verschil veroorzaakt op de 

zichtbaarheidsafstand. 

In de verdere berekeningen zal dan ook de door Bindels qevonden 

exponent ter grootte van 2,2 gebruikt worden. 
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2.5 Vergel ijking tussen diverse rechthoekiqe en polaire 

coördinatensystemen bij de bepaling van de zichtbaarheidsafstand. 

Gezien het rapport van 0. Saracco en P. Soardo genaamd: 'Visibil ity 

calculation for passing beams of motorcar headlights• en het ver

loop van de besprekingen in de TC-4. 7 is een bijdrage geleverd naar 

de verderemogelijkheden voor de normalisering van de kwal iteitsbe

paling van de dimbundel van autokoplantaarns. 

Ten einde een beter begrip te kunnen vormen van de problemen, zal 

eerst de constructie en de mogelijkheden van een isolux- c.q. iso

candeladia9ram worden nagegaan, waarna een complete set berekeningen 

volgt, uitgevoerd met door Hella beschikbaar gestelde gegevens. 

Uitgaande van een perspectievisch wegbeeld, zoals de waarnemer het 

ziet met zijn oog op 1,25 m, waarvan een schets staat in figuur 2R,, 

kan dit beeld ook geconstrueerd worden met het oog van de waarnemer 

op de plaats van de lantaarn(0,65 m). In plaats van het zien, zoals 

het oog van de waarnemer dit doet, kan op deze plaats de lantaarn 

geplaatst worden en deze beschijnt dan de weg op een gelijke manier. 

Indien nu een scherm wordt geplaatst loodrecht op het vlak gevormd 

door de weg en de lichtstralen ontstaat hierop eenzelfde perspecti

visch beeld. Op deze manier ontstaat er bij voorbeeld voor de rech

terlantaarn een beeld zoals in figuur 29. 
De lijnen die in het perspectivisch beeld van figuur 28 de rechter

berm, het midden van de weg, enz. aangeven, kunnen op dit scherm ook 

getekend worden(zie figuur 29). Op dit scherm zijn de 1 ichtsterkten 

gelijk aan die op de weg in werkelijkheid, dus ook gel ijk aan de 

lichtsterkten op het objekt, wàt zich op deze plaats op de weg bevindt. 

Daarom worden deze lijnen op het scherm(isocandeladiagram) objekt

lijnen genoemd. 

De verbl indingsl ijnen vindt men met een analoge constructie. 

Met de gegevens van de eerste constructie kan met inachtneming van de 

reflektiefaktor van de weg het volledige luminantiepatroon van de 

autoverl ichtinq op de weg bepaald worden. 

Indien men dit luminantiepatroon wil gebruiken voo~ een zichtbaar-
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heidsafstandsbepal ing worden over een wegbreedte bij voorbeeld vijf 

objekt! ijnen aangebracht te weten de rechterberm, het midden van de 

eigen weghelft, het midden van de weg, het midden van de weghelft 

van de tegen! iqger en de 1 inkerberm. Indien een meer gedetailleerd 

onderzoek is gewenst kan het aantal objekt! ijnen opgevoerd worden. 

Deze 1 ijnen kunnen willekeurig over de weg verdeeld worden en be

hoeven beslist niet dezelfde onder! inge afstand te hebben. Deze ma

nier wordt verder het rechthoekig coördinatensysteem genoemd. 

Om meer informatie te krijgen over de objekt! ijn die lcvpt van de 

plaats van de waarnemer naar de verblindingsbron en de direkte om

geving van deze 1 ijn stelde P. Soardo voor een polair coördinatensy

steem te gebruiken. Dit polair coördinatensysteem wordt, zoals in 

figuur 30 is aangegeven gedefinieerd door als oorsprong de plaats 

van de waarnemer, als •r• richting de lijn waarnemer verblindings

bren en als ·~· richting de hoek tussen de basis en de •r• richtinq te 

nemen. Om de wegbreedte af te tasten wordt de ·~· gevarieerd volgens 
. 0 0 0 0 

~! 0,25 , ~! 0,5 , ~! 1 , ~! 2 enz. totdat de gehele wegbreedte 

bedekt is. 

De gebruikelijke methode voor de bepaling van de verlichtingssterkte 

uit een isoluxdiagram, was een zo nauwkeurig moge! ijke vaststelling 

van de snijpunten van de isoluxlijnen en de objekt! ijnen in dit di

agram, waarna grafische interpolatie plaatsvond voor de gezochte 

afstanden op de objekt! ijnen. 

Deze methode introduceerd reeds fouten bij de samenstelling van het 

isoluxdiagram, daarna bij het aflezen hiervan en tenslotte bij het 

interpoleren van de verkregen grafiek. 

Teneinde deze bepaling nauwkeuriger te verrichten werd op de eerste 

plaats geen isoluxdiagram meer getekend, doch werd van een matrix van 

punten op het scherm op 25 m de verlichtingssterkten bepaald. Deze 

punten waren ekwidistant met een onderlinge afstand van 0,5°. De iso

luxdiagrammen, die via een plotprogramma met behulp van deze gegevens 

zijn getekend, stemmen zeer goed overeen met de direkt gemeten dia

grammen. 

Bij de berekening van de punten buiten de roosterpunten van de matrix 

met behulp van 1 ineaire interpolatie was er een niet te accepteren 

verschil met de gemeten waarde in sommige delen van het isoluxdiagram. 
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Een hogere graads interpolatie heeft weinig zin, omdat de gradient 

van de ver! ichtingssterkten juist op die plaatsen te sterk varieerd. 

De enige mogelijkheid om tot een betere interpolatiewaarde te komen 

was dus het verkleinen van de onder! inge afstand van de meetpunten. 

De keuze is gemaakt overeenkomstig de voorstellen van de commissie 

TC-4.7 van de CIE, die een matrix voorsteld met onder] inge meetpunt

afstanden zoals aangegeven in figuur 31. 

Teneinde een keuze te maken tussen de verschillende systemen: 

1. Een polair of een rechthoekig coördinatensysteem, 

2. Welk langsafstandsverschil voor het polaire en welk distaal en 

langsafstandsverschil voor het rechthoekige coördinatensysteem, 

3. Welke grenzen heeft de te meten matrix en wat is de afstand tussen 

de meetpunten, 

is een totale set berekeningen uitgevoerd met behulp van de gegevens 

van een rechthoekige Heila lantaarn, 1 AF 001 106-14, van 230 x 155 

mm met hierin een H4 12 V 60/55 W lamp op een meetspanning van 12,8 

Volt. 

Deze kombinatie was doorgemeten volgens het voorstel van de CIE. 

Het diagram (-12° - + 12°, -6° - +3°) met tussenruimte van respec

tieve! ijk 1° en 0,5° wordt verder diagram A genoemd. In figuur 32 

staat het isoluxdiagram van A getekend. 

In figuur 33 staat het isoluxdiagram van( -6° - +6°, -2,5° - + 2°) 

getekend, waarvoor de gegevens met tussenruimte van 0,2° en 0,1° 

werden gebruikt. Verder diagram B genoemd. 

Het verscnil in gladheid van de krommen in de figuren 32 en 33 is 

ontstaan door het feit dat voor het tekenen van figuur 33 bijna zes 

maal zoveel getallen werden verwerkt dan voor figuur 32. 

Bij de berekeningen zijn op de eerste plaats de rechthoekige coör

dinatensystemen beschouwd. 

Hiertoe zijn de verlichtingsterkteberekeningen gemaakt met de ge

gevens verkregen uit diagram A met extrapolatie voor de buiten het 

gebied vallende waarden. De gezochte verlichtingssterkten zijn steeds 

berekend met I ineaire interpolatie. Daarna werd dezelfde procedure 

uitgevoerd met de geqevens uit diagram B. 

Tenslotte zijn de gegevens uit beide voorgaande berekeningen gecom

bineerd, met dien verstande, dat uitgegaan van de gegevens van diagram B 

de ontbrekende verlichtingssterkten van punten, die buiten het gebied 

vallen werden aangevuld met de berekende waarden van diagram A en 
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een extrapolatie vond plaats voor de dan nog ontbrekende verlichtings

sterkten. 

De zichtbaarheidsafstand werd bepaald voor punten op het wegdek met 

een onder! inge dwarsafstand van 1,6 en 0,4 m. De onderlinge langs

afstand van de meetpunten bedroeg 5 m, waarna indien de kontrastdrem

pel overschreden was een I ineaire interpolatie plaatsvond met het 

voorafgaaride punt om de zichtbaarheidsafstand te bepalen. 

In tabel 2 staan voor het rechthoekig co~inatenstelsel schematisch 

de parameters van de figuren 34 t/m 45 aangegeven. 

Bij deze figuren zijn de resultaten verkregen uit een combinatie 

tussen diagram A en B, zoals bovenvermeld, weggelaten daar deze gelijk 

zijn ·aan de resultaten verkregen met de gegevens van diagram B alleen. 

Dit is te verklaren uit het feit, dat de gebruikte methode voor 

zichtbaarheidsafstandsbepal ing(de methode Bindels) bij de bepaling 

van de zichtbaarheidsafstand uitgaat van puntmetingen. 

Eniqe verlichtingssterkten in de omgeving van de linkerberm komen 

echter pas buiten het bereik van diagram B, doch deze zijn boven

drempel iqe waarden, waardoor de genoemde extrapolatie geen invloed op 

de zichtbaarheidsafstand heeft. 

Hierna zijn analoge berekeningen uitgevoerd voor het polaire coör

dinaten systeem. De onder! inqe verschillen tussen de poolhoek o/ zijn 

die zoals voorgesteld door P. Soardo. 

In tabel 2 staan voor dit polaire coördinatensysteem schematisch de 

parameters van de figuren 46 t/m 50 aangegeven. 

De berekening van het polaire systeem heeft zich beperkt tot die 

met behulp van de verlichtingssterkten uit diagram 8. Deze blijken 

eenzelfde beeld van de zichtbaarheidsafstand te geven, als bij het 

rechthoekig coördinatensysteem werd verkregen. Ter verduidelijking 

zijn de krommen van figuur 35 «n 46 nogmaals samen in figuur 51 ge

tekend. Deze•overeenkomst 1 igt vol ledig in de 1 ijn der verwachting 

aangezien de zichtbaarheidsafstand niet coördinaatsysteemafhankelijk 

kan zijn. De geringe onderlinge verschillen zijn te verklaren uit 

afrondingsfouten en de aanpassing die in het plotprogramma plaatsvindt, 

ten gevolge van ander ingevoerde punten. Een verdere bepaling van de 
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4 DA=0,4 m .1 DA=1,6 m 
IFrG DIAGRAM ·DIAGRAM S= 1 S=3 s = 1,3 s :.1 s =3 s =1.3 
!NO A 8 d= 50,100 d=50,100 zonder d=S0,100 d=-50,100 zonder 

200mlJ 200m~ ûgenligger~ 200m j 200 m '!) teqenl igcJ!r ~ 
34 x x --
35 )( x 
36 x ·-· x 
37 )( x 
38 x x 
39 x x 
40 x x 
41 x x 
42 x x 
43 x x 
44 )( x 
45 x x 

POLAIR C OÖRD INA TENSYSTEEM 

46 x )( 

47 x x 
48 x x J 
49 )( )( ~ 
50 x x GJ 

Tabel 2 Schematisch overzicht van de figuren 34 t/m 50. 

V = f (DA) 

Fi rst-variable : zijdel ingese afstand DA in meters 

DA = 0 is het midden van de eigen wghelft 

Second-varable : zichtbaarheidsafstand in meters. 

1 ) o: d = 50 m o: d = 100 m b. : d = 200 m 

2) o: s = 1 o: s = 3 

3) met de objekt] ijnen van d== 50 m 

4) met de objektlijnen van d = 100 m 

5) met de objekt] ijnen van d = 200 m 
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zichtbaarheidsafstand in het polaire coördinatensysteem met de gegevens 

uit diagram A kan dan ook achterwege blijven. 

De figuren 48, 49 en 50 geven alle de zichtbaarheidsafstand zonder 

tegenligger bij S = 1 , 3 aan, doch het verschi 1 onder! ing is de an

dere :igging van de objekt! ijnen ten gevolge van de andere plaats van 

de 'tegen 1 i gger' . De ontstane versch i 11 en zijn veroorzaakt ten geve 1-

ge van de reeds boven vermelde oorzaken. 

Uit het totale onderzoek is vast komen staan, dat de methode van 

Bindels zich goed leent voor een vergel ijkend kwalitatief onderzoek 

van autokoplantaarns. De methode is rechtstreeks geschikt voor vlakke, 

rechte wegen met heldere atmosferische omstandigheden en kan gemakkei ijk 

worden aangepast voor bochtige, hellende wegen en diffuse atmosfe-

rische omstandigheden. 

'Een absolute methode is het echter niet, vanwege de onderstaande 

bezwaren: 

a. Voor het zien van het objekt is de presentatieduur en de graad 

van waarschijnlijkheld van de waarneming hiervan niet in de bere

kening betrokken; 

b. Er wordt bij de berekening uitgegaan van puntwegdekluminanties, 

terwijl een adaptatieluminantie, dit is de gemiddelde luminantie 

van het wegdek, bij de opstel! ing van de methode gebruikt is en 

er in werkelijkheld ook van een adaptatieluminantie sprake is; 

c. Er wordt steeds gerekend met een positief kontrast, dat wil zeggen 

de luminantie van het objekt ten gevolge van de verlichtingssterkte 

van de eigen lantaarns is groter dan die luminantie van het weg

dek op die plaats veroorzaakt door de eigen lantaarns. Een objekt 

kan echter ook gezien worden ten gevolge van een negatief kon

trast, dat wil zeggen dat het objekt donker afsteekt tegen het 

door de eventueel aanwezige tegenligger, ver! ichte wegdek, het 

zogenaamde silhouette zien. 

d. Bij de verblinding wordt slechts een rechtstreekse verblinding, 

vanuit de koplantaarn van de tegenligger, op het oog van de waar

nemer bepaald. De indirekte verblinding door de tegen! igger via 

het wegdek wordt niet meeberekend. 

Deze laatste verblinding is sterk afhankelijk van de aard en de 

vochtigheidsgraad van het wegdek. 
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Het teruggekaatste licht van vlak voor de auto, ten gevolge van 

de voorgrondshelderheid, wordt in de berekening ook niet verwerkt. 

De gebruikte berekeningsprocedure blijkt goed te voldoen om binnen 

redelijke tijd een kwalitatieve vergel ijking tussen diverse bundels 

te verkrijgen. 

Bij de berekeningsprocedure kunnen de volgende stappen onderscheiden 

worden: 

a. Het opmeten van een twee dimensionale matrix van verl ichtings

sterkten c.q. 1 ichtsterkten. 

b. Het tekenen van het isolux- c.q. isocandel• diagram met de uit 

a. bepaalde gegevens. 

c. Het lineair interpoleren tussen de gegevens verkregen uit a. ten

einde de verlichtingssterkten c.q. lichtsterkten op de objekt! ij

nen en de verbl indingsplaatsen te verkrijgen. 

Bij deze berekening kunnen tevens de europese keuringspunten be

paald worden. Indien mogelijk is het beter om deze punten extra 

te meten tijdens de metingen vermeld onder a. 

d. Met behulp van de uit c. verkregen verlichtingssterkten c.q. licht

sterkten worden de zichtbaarheidsafstanden bepaald met behulp van 

de methode van Bindels. 

e. De uit d. verkregen resultaten worden grafisch weergegeven met be

hulp van een plotproqramma. 

ad a. 

Bij de keuze van het diagram A alleen, dus zonder het diagram B, kan 

een redelijk betrouwbaar resultaat voor de berekening van zichtbaar

heidsfastanden worden verwacht. Voordelen van het gebruik van dit 

diagram zijn: 

1. Het aantal op te meten punten is ongeveer zes maal zo klein bij 

gebruik van diagram A in vergel ijking met diagram B. 

2. Het isolux c.q. isocandeladiagram van de gegevens van diagram A 

geeft een uitgebreider overzicht van de bundel, terwijl de gegevens 

van diagram B meer gedetailleerd zijn. 

Een controle op het voorschrift ·van de europese keuringseisen is in 

principe wel moge] ijk, doch kan beter apart bij de metingen bepaald 

worden. 

Ter verduidelijking van het feit dat een eventuele keuze voor het 
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gebruik van diagram A geen grote fouten introduceert is in figuur 52, 

figuur 34 en 35 en in figuur 53, figuur 36 en 37 nogmaals samen weer

gegeven. 

ad c. 

Wat betreft de keuze tussen een rechthoekig of polair coördinaten 

systeem is er op grond van de resultaten van de berekening geen voor

keur uit te spreken, daar beide systemen dezelfde resultaten voor de 

zichtbaarheidsafstand opleveren. 

Voor wat betreft de hoeveelheid rekentijd en de eenvoud van de bere

kening is het rechthoekige coördinatensysteem aantrekkei ijker daar: 

1. Een rechthoekig coördinatensysteem bij diverse tegen] igger af

standen dezelfde objekt! ijnen heeft; 

2. Een rechthoekig coördinatensysteem geeft een betere verdeling van 

de meetpunten over de totale breedte van de weg, aangezien bij 

een polair coördinatensysteem, bij de stappen van 1° van de pool

hoek de zijdelingse afstanden van de meetpunten sterk toenemen; 

3. Bij een rechthoekig coördinatensysteem kan de afstand tussen de 

zijdelingse meetpunten zelf gevarieerd worden. 

Indien voor een rechthoekig coördinatensysteem wordr gekozen, is de 

keuze van de onderlinge afstand van de meetpunten zowel voor de langs

als voor de dwarsafstand nog te maken. \/oor het onderlinge langsaf

standsverschil kan gesteld worden dat een afstand van 5 of 10 m met 

daarin lineaire interpolatie weinig verandering in de zichtbaarheids

afstand geeft ( < 5 %) • 

Dit is duidelijk te zien in figuur 54 waar voor een identieke situ

atie de zichtbaarheidsafstanden zijn berekend voor langsafstandsver

schillen van 5 en 10 m. 

De onder! inge distale afstand heeft slechts voor een negatieve waarde 

van DA enige invloed op het verloop van de zichtbaarheidsafstand. 

In figuur 55 is samenvoeging van de figuren 34 en 36, komt dit duide

l ijk tot uitdrukking. Voor een algemeen vergel ijkend onderzoek is 

een zijdelingse afstand van de meetpunten van 1,6 m aanvaardbaar. 

Deze resultaten lagen voor de hand gezien de figuren 5 en G van pa

ragraaf 2.1. 
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Resumerend kan gesteJd worden dat indien wij een vergel ijking tussen 

de diverse bundels willen maken voor wat betreft de zichtbaarheids

afstand de volgende handelingen verricht mo~ten worden: 

1. Meet de twee dimensionale matrix volqens diagram A op, 

2. Bereken de zichtbaarheidsafstanden na interpolatie met behulp van 

de gegevens van 1. op een rechthoekig coördinaten systeem met een 

langsafstand van 10 en een dwarsafstand van 1,6 m. 
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3. De bepaling van de coupure. 

Het doel van het onderzoek van de coupure was een fotometrische de

finitie te kunnen geven van de olaats van de coupure van de dimbun

del van de europese koplantaarn. Deze coupure is van het grootste 

belang voor de instelmogeliJkheid van deze lantaarn, daar de coupure 

de leidraad is bij het visueel instellen van de koplantaarn. 

Het onderzoek is echter niet volledig uitgevoerd, daar de aanwezige 

meetapparatuur voor deze metingen te onnauwkeurig was. 

Na veranderingen aan deze apparatuur kan dit onderzoek worden voort

gezet met als voorstel de aan het slot van deze paragraaf te geven 

onderwerpen. 

De europese lantaarn moet volgens de keuringseisen zo ZIJn ingesteld, 

dat het linkergedeelte van de coupure(de 1 icht-donkerqrens) 1 %onder 

de horizon moet liggen, dat wil zeggen 10 cm op 10 m afstand. 

In figuur d is een schets C)egeven waarin schematisch is aangegeven 

op welke wijze deze afstel! ing in de praktijk gebeurt. 

Na een juisteafstelling 1 i gt het horizontale gedeelte van de cou-

pure op de 1 ijn L en bevindt de knik van de coupure zich in de pun

tenBen C. Uiteraard is het punt B het richtpunt voor de linker en 

het punt C het richtpunt voor de rechter lantaarn. Deze insteil ing 

wordt verkregen door een draaiing aan stelschroeven, die zich op de 

rand van de lantaarn of op een lantaarn houder bevinden. Bij voor

keur wordt deze insteil ing lantaarn na lantaarn uitgevoerd, terwijl 

bij het instellen steeds de niet in te stellen lantaarn is afgedekt. 

fA ""A I 
I 

Figuur d De situatie voor het afstellen van europese koplantaarns. 
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De eis van een zo groot mogelijke 1 ichtsterkte op het rechtergedeelte 

van de weg is te verklaren uit het feit, dat de autornabil ist bij 

een passage het donkere gedeelte van de weg naast de tegenligger 

(rechter weghelft) moet kunnen blijven zien. 

Voor het linkergedeelte van de 1 ichtverdel ing daarentegen, waar de 

coupure horizonlaai verloopt, hebben zulke extreme 1 ichtsterkteeisen, 

zoals hieronder zal blijken weinig zin. 

Door het op en neer gaan van het voertuig tijdens het rijden ziet de 

automobilist de coupure, als deze erg scherp is, voortdurend heen en 

weer springen. Dit verschijnsel werkt vooral bij langere ritten ver

ontrustend en vermoeiend. De vraag is nu hoe scherp de coupure moet 

zijn om van het laatst genoemde effect zo min mogelijk hinder te 

ondervinden. Door de heen en weer beweging treedt bij de tegen! igger 

uiteraard ook een grotere hinder op, omdat de adaptatie van de be

stuurder wordt gestoord door lichtflitsen. 

De scherpte van de coupure is te definiëren door de richting te 

bepalen van de raaklijn aan de kromme: 

E=f(a) 

E verlichtingssterkte 

a = vertikale h~ek in het isoluxdiagram 

In figuur 56 is ee:1 dergelijke kromme voor een willekeurig geval 

uitgezet. 

Voor de richting van de raaklijn aan deze kromme geldt: 

d 
s = ln E 

da 
d 1 n E d E d E 

= = 
d E d a E da 

E -
2 El 

s = (zie figuur 56) 
E t1 (t' 

Een definitie van de scherpte van de coupure kan nu zijn de waarde 

vanS in het buigpunt van dekrommeE = f (a). 

De plaats van het buigpunt is te vinden door de tweede afgeleide 

van de kromme E = f (u) te bepalen. De 1 igqing van de meetkundige 

plaats van de buigpunten bij meerdere vertikale doorsneden van het 

isoluxdiaqram kanwellicht een fotometrische definitie van de coupure 
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opleveren, waardoor het systeem van het visueel instellen van de 

dimbundel (zoals vooraan beschreven) verlaten kan worden. Een visueel 

bundel instelsysteem brengt immers altijd onnauwkeurigheden met zich 

mee, die gedeeltelijk ondervangen kunnen worden door de coupure 

scherpte op te voeren, hetgeen echter wee~ de boven reeds vermelde 

nadelen'heeft. Het onderzoek naar de scherpte en de plaats van de 

coupure is uitgevoerd met de gegevens verkregen uit het binnenste 

gedeelte(diagram B) uit het isoluxdiagram(zie figuur 31) dat wil zeg

gen het gedeelte van V variërend van +2° tot -2,5° met stappen van 

0,1° en van H variërend van +6° tot -6° met stappen van 0,2°. 

De hieruit bepaalde coupurescherpteS is gemiddeld over alle verti~ 

kale doorsneden links van de vertikaal V. 

De meetkundige plaats van het buigpunt van alle dwarsdoorsneden is 

bepaald in twee gedeelten en wel het gedeelte 1 inks van de vertikaal 

en het gedeelte rechts daarvan. Voor de laatstgenoemde is een eerste 

graads polynoom aanpassing berekend(methode der kleinste kwadraten). 

Voor het linkergedeelte werd het rekenkundig gemiddelde bepaald, 

daar dit praktisch een rechte is. 

In tabel 3 staan de resultaten van deze berekeningen voor verschil

lende lantaarns aangegeven. Ter verduidelijking zijn in figuur e 

de grootheden die de coupure bepalen in een schets weergegeven. 

Uitgaande van de minimum en maximumeuropeseeisen kan een vertikale 

doorsnede van het isoluxdiagram gevormd worden met daarin de punten 

B 50 L, 50 L en zone 3. De europese eisen voor halogeenlantaarns voor 

deze punten zijn B 50 L~ 0,4 lux, 50 L~ 3 lux en zone 3 ~ 0,7 lux. 

Al deze waarden gPlden bij een meetafstand van 25 m. De vertikaal 

van de belde punten 1 igt op -3,4°. De met behulp van deze gegevens 

ge construeerde E = f ( ct ) is weergegeven in figuur 57. De se he rpte 

van deze coupure, bepaald door de helling van de lijn onder zone 3, 

bedraagt ongeve0r 1,75. De 1 igging van deze coupure is niet te be

palen. Zou een bundel zo ontworpen kunnen worde~, dan is deze in de 

praktijk niet visueel in te stellen. De berekening is slechts uit

gevoerd om een idee te geven van de maat voor de coupurescherpte 
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Cibié HC 232 He 11 a H4 

1 AF 001 106-14 

6,8 + 0,5 7,7 + 0,5 

-0,43 + 0,01 -0,55 + 0,01 

-0,49 -0,54 

11 , R 17' 1 

Tabel 3 Resultaten van berekeninqen aan de coupure van verschillende 

lantaarns. h1, h2 en~ verwi.izen naar fiquur e. 

lihJc tt'ta.k 

------

Figuur e. De grootheden die de 1 igging van de coupure bepalen. 
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en de volgens de eisen minimaal te bereiken waarde. 

Ten gevolge van het reeds eerder genoemde feit, dat de jListe meet

apparatuur voor een qroter onderzoek ontbreekt, zijn de volgende 

conclusies en aanbevel inqen slechts gebaseerd op de resultaten zo

als weergegeven in tabel 3, waarvoor de gegeve~s beschikbaar gesteld 

werden door Cibié en Heila. 

Een conclusie zou kunnen zijn hoe scherper de coupure hoe nauwkeu

riger de visuele instelmogelijkheid. Een erq scherpe coupure echter 

is niet zo gewenst vanwege het eerder genoemde effect. 

Om een lantaarn in te stellen zou dus in plaats van een visuele me

thode bij voorbeeld een elektronische methode, die gebaseerd is op 

de bovenstaande theorie, gebruikt kunnen worden. 

Een moge) ijkheld zou daarbij zijn, nadat de lantaarn globaal is uit

gericht van een aantal vertikale doorsneden de verlichtingssterkte 

te bepalen, waarna uit deze meetgegevens via de bovenbeschreven be

rekening de plaats van de knik in de coupure wordt bepaald, waarna 

een wijziging op de oorsprankel ijke instel! ing plaatsvindt, zodanig 

dat deze knik op de juiste plaats komt te 1 iggen. 

Een eenvoudiger en minder nauwkèurige manier is om de gegevens van 

de vertikale doorsneden via een twee maal differentierend netwerk 

uit te lezen. Waar de uitgang van dit netwerk de nulwaarde bereikt 

ligt de coupure. Indien dit in het linkergedeelte van de bundel wordt 

uitgevoerd komt de lantaarn wat zijn vertikale hoek betreft in de 

juiste positie. Daarna wordt de horizontaal van 1 inks af gevolgd 

tot een verlichtingssterkte van 0,7 lux is bereikt. Dit is dan de 

verlichtingssterkte van het punt Eh (het verdwijnpunt op de horizon). 

Met beide bovenomschreven wijze van instel Jen 1 ijkt hetmogelijk om 

zelfs een bundel met een lagere coupurescherpte toch _juist of nage

noeg juist in te stellen. 

Dit onderzoek kan nog worden uitgebreid door: 

a. Onderzoek naar de verwachte correlatie tussen de coupurescherpte 

en de visuele instelnauwkeurigheid. 

b. Onderzoek naar de visuele instelnauwkeurigheid bij verschillende 

adaptatieluminantle(belanqrijk voor het instellen in de praktijk: 

garaqe:s e.d.). 
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c. Testen van de hierboven beschreven apparatuur voor het fotometrisch 

elektronisch instellen. 

d. Deze apparatuur indien mogelijk vereenvoudiqen en aanpassen voor 

gebruik in garar~'s e.d. 
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4. De indirecte verblinding bij natte wegdekken. 

Naast de di rekte verblinding, dat wil zeggen de verbl indingsverl ich

tingssterkte ten gev0lge van de rechtstreekse stralen vanuit de kop

lantaarn van de tegenligger op het oog, ontstaat vooral bij natte 

wegdekken een indirekte verblinding. Deze is het gevolg van licht

stralen, die vanuit de koplantaarn van de tegenligger op het wegdek 

vallen en na reflektie een verbl indingsverl ichtingssterkte op het 

oog doen ontstaan. Zie voor de stralengang de onderstaande figuren 

f en g. 

Naar aanleiding van twee rapporten van Wilkenson(zie literatuurlijst) 

waaruit blijkt dat de indirekte verbl indinqsverl ichtinqssterkte voor 

halogeen H4 lantaarns bij een tegenl igqerafstand van minder dan 50 m 

aanmerkel ijk hoger is dan bij de conventionele europese duplo- en 

amerikaanse sealed beam lantaarns is een onderzoek uitgevoerd ter 

verificatie en evaluatie van de resultaten, in de rapporten vermeld, 

de gevolgen hiervan op de zichtbaarheidsafstand en de mogelijkheden 

tot verbetering van het systeem H4. 

Op de eerste plaats zijn voor verschillende soorten lantaarns enige 

berekeningen uitgevoerd met gelijke typen lantaarns. 

De resultaten hiervan zijn grafisch weer~egeven in de figuren 58 t/m 

60. Bij deze berekeningen is zo veel mogelijk uitgegaan van de 

Figuur f. Bovenaanzicht verbl indingsstralengang. 

~ ·-·-· ·-·................. ........ ...._ 
......... ., 

Figuur g. Zijaanzicht verbl indingsstralenganq. 
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geometrie die Wilkensen bij zijn proeven gebruikte. Het verschil 

tussen de berekeningen en de proeven van Wilkensen is echter wel 

dat Wilkensen verbl indingsverl ichtingssterkten meet, zoals die 

werkelijk via refleKtie van een wegdek zijn verkregen, terwijl de 

berekeningen uitgevoerd zijn voor een model wegdek, waarbij het 

wegdek door een vlakke waterspiegel is vervangen. Een maat voor 

de vochtigheid en de ruwheid van de weg voor dit soort berekeningen 

is echter niet te geven. 

De resultaten van het eerste rapport(EAW 45) zijn die van bevochti

ging van het wegdek met een brandweerspuit, waardoor een reflektie 

co!fficignt voor dat wegdek van ongeveer 20% blijkt te ontstaan. 

De resultaten van het tweede rapport(EAW 46) zijn die gemeten tijdens 

een regenbui, waardoor hier een reflektiecoëffici!nt van ongeveer 10 ~ 

blijkt te ontstaan. 

Uit de kromme blijkt, dat de aanname van een vlakke waterspiegel

reflektie om aan het model te rekenen een verantwoorde keuze was, daar 

de berekende krommen een analoog verloop als de gemeten krommen te 

zien geven. 

De aanname van Wilkenson, dat bij alle H4 lantaarns de indirekte 

verblindingsverl ichtingssterkte veel groter zou zijn dan die bij de 

ASB en de conventionele duplo is niet volledig juist. Zoals figuur 

5B laat zien is dit sterk van de lantaarn afhankelijk en niet al leen 

van de gebruikte H4 lamp. 

De berekeningen ter evaluatie van de hiervoor geschetste indirekte 

verblinding zijn uitgevoerd met een ronde BOSCH H4 lantaarn ( type 

0301600013}. 

Van deze lantaarn is de grootte van de di rekte verblindingstermen 

de grootte van de indirekte verbl indingsterm bij het kijken naar een 

objekt op 50 m afstand van de voorkant van het eigen voertuig midden 

op de eigen weghelft bepaald. 

Onder de verbl indingsterm wordt verstaan: 

ér geldt: E E 
oog = oog 

c c 82,2 e eoo 

E ooq 
c 

e 

(zie de methode Bindels) 
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Volgens de methode van Bindels geldt voor de kontrastdrempel: 

liL 
Kd == ~:-s_o_o_ 

L w 

L 
( 1 + _w_ 

cl + 

c eoo 

E oog ) (zie pag. 14) 

De procentuele verhoging van de kontrastdrempel ten gevolge van de 

verblinding is gel ijk aan de verbl indingsterm maal 100 %. In het ge

Val van een nat wegdek is de wegdekluminantie bijzonder klein en kan 

de term Lw;c 1 in de formule verwaarloosd worden. 

In figuur 61 staat uitgezet: 

E oog 

c e 

f ( d ) ' 

waarin d de afstand van de tegen! igger voorsteld, voor de di rekte 

en de indirekte verblinding bij een spiegelende reflektie met een 

reflektie co~fficiänt van 10 %. Uit de figuurblijkt dat de indirekte 

verblindingstermeen faktor 2 groter is dan de di rekte verbl indings

term. Door de hierdoor ontstane kontrastdrempelverhogin9 treedt 

uiteraard een zichtbaarheidsafstandsvermindering op. 

Bij verdere bestudering van de figuren 58 t/m 60 blijkt dat er weJ

nig verschil is in de indirekte verblindingsverlichtingssterkte voor 

de verschillende soorten lantaarns, zodat gesteld kan worden dat het 

verloop van de krommen van figuur 61 voor praktisch alle lantaarns 

ge 1 dt. 

Om het verschijnsel van de indirekte verblinding te verkleinen is 

op de eerste plaats nagegaan welk gedeelte van het isoluxdiagram 

verantwoorde] ijk is voor het ontstaan van deze vorm van verbl indinq. 

Hiertoe is uitgegaan van een wegbreedte van maximaal 8 en minimaal 6 m, 

waardoor ~en gebied in het isoluxdiagram ontstaat zoals aangegeven 

in figuur 62. In het berekende gebied moet om de indirekte verbl in

ding te verminderen de verlichtingsterkten zo ver mogelijk worden 

teruggebracht. 

De vermindering van de verlichtingssterkten in dit qebied kan worden 

bereikt door: 
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FIG61 
EOOs -·- DIRECTE VERBLINDINGSTERM = f(d) 
Ce INDIRECTE VE RBLI NOl NGSTERM 
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1. De afdekking van de ballon van de lamp over een bepaald gebied 

gelegen boven de dimkap van de lamp, 

2. De vermindering van de reflektie van een bepaald qebied van de 

reflektor,waardoor in het berekende qebied van het isoluxdiagram 

minder licht valt, 

3. Een aanpassing van de ruit van de lantaarn, waardoor het 1 icht, 

wat in het berekende gebied valt wordt afgebogen naar een ander 

gedeelte van het isoluxdiagram. 

De eerste twee methoden hebben het principi~le nadeel, dat niet opti

maal van de 1 ichtopbrenqst van de lamp gebruik ~emaakt wordt, terwijl 

de laatste methode een kompleet nieuw ontwerp van de ruit met betrek

king tot de dimbundel verlanqt. 

Aangezien de eerste methode in de voor dit onderzoek beschikbare 

tijd gerealiseerd zou kunnen worden en deze in tegensteil inq met de 

beide laatstewellicht weiniq invloed op de hoofdbundel zal hebben 

is het onderzoek in die richting verder ~eqaan. 

Proefondervindelijk is een gebied bepaald op de ballon, dat afge

dekt moet worden. Dit gebied staat aangegeven in figuur h. 

Met een lamp met een afdekking zoals in fiquur h is weergegeven is 

hierna het effect van de afdekking op de arootte van de indirecte ver

bi indingsverlichtingssterkte onderzocht. Hiervoor zijn twee lantaarns 

genomen en wel de rechthoekige Hella ( type 1-112282) en de rond~ 

Heila ( type 4-111603). De keuze is op deze lantaarn qevallen, daar 

het ronde type met een normale H4 lamp verhoudingsgewijs veel indi

rekte verbl indinq veroorzaakt en de rechthoekige weiniq. 

In figuur 63 staat het verschil aangegeven tussen de normale en de 

afgedekte H4 lamp in de ronde lantaarn. Door de afdekking is, in het 

kritieke gebied, dat wil zeqqen bij een tegen! igqerafstand van 0 tot 

40 meen indirekte verlichtingssterkte op het oog bereikt van 16 tot 

70 % van de normale waarde. 

In figuur 64 staat hetzelfde verschil uitgezet voor de rechthoekige 

lantaarn. Hierbij werd een verlaging van ongeveer 50 % van de nor

male waarde bereikt. In tegensteil ing met de ronde lantaarn is de 

verlaging van de indirekte verbl indingsverl ichtingssterkte hier ook 
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FIG 64 
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op grotere tegenl ig~erafstanden aanwezig. 

Uit beide figuren bliJkt, dat het indirekt verbl indinqseffect bij 

lantaarns, die bij een normale H4 lamp veel indirekte verblinding 

geven, met een gedeeltelijk afgedekte lamp sterk afneemt en dat bij 

lantaarns, waarbij dit effect normaal al niet groot is, zoals bij 

de onderzochte rechthoekige lantaarn, de afname van het effect min

der is. 

Teneinde het gevolg van de afdekking op de lamp bij het gebruik 

op droge wegen te bepalen is een kwaliteitsonderzoek voor de dim

bundels van de ronde Hella lantaarn met afgedekte en normale H4 lamp 

uitgevoerd overeenkomstig de in paragraaf 2.5 omschreven procedure. 

In de figuren 65, 66 en 67 staan de resultaten van deze zichtbaar

heidsafstandsbepal inq uitgezet met en zonder teqenliqqer. 

In tabel 4 staan de parameters van de diverse figuren aangegeven. 

Uit de fi~uur 65 blijkt dat zonder tegenl igqer over de gehele weg

breedte een zichtbaarheidsafstandsverminderinq van on~eveer 20 % 
voor S = 1 en 14 % voor S = 3 optreedt. 

Uit de figuren 66 en 67 blijkt dat met tegenligger eenzelfde beeld 

wordt verkregen met uitzondering van de linker weghelft bij een te

gen! iggerafstand van 50 m, wat een gevolq is van lagere verbl indings

verl ichtingssterkte voor de afgedekte lamp in dit qebied. 

Terverduidelijking van de gevolgen van de afdekking van de ')allon 

op de dimbundel staan in de figuren 68 en 6~ de isoluxdiaqtdmmen van 

de beide bovengenoemde bundels weerqeqeven. 

De veranderingen in het derde kwadrant van het isoluxdiagram ziJn dui

delijk het gevolg van de afdekking(zie hiervoor ook fiquur 62). 

In het tweede kwadrant(het direkt verbl indingsgedeelte) is een ver

mindering van de verl ichtinqssterkte te constateren, alsmede is het 

maximum van de bundel verhooqd. Deze feiten zijn te verklaren als 

gevolg van het spiegelend effect, wat optreedt door de afdekking 

van de ballon. De lichtverdel inq van de lamp verandert hierdoor. 



FIG NORMALE H4 AFGEDEKTE H4 

NO. s =1 5=3 5=1 5=3 
zonder d= d= d= zonder d= d= d= ZQf\der d= d= d= zonder da:: d=- d= 
l:egenli~r som· 100m 200m t~ntic;Rer som 100m 200m teqenli~r som 100m 200rn te<jenliCIJ!f' som 100m 200m 

65 0 0 ~ + 

66 0 0 à + x <> 

~ 

67 D 0 A + ')( <> 

Tabel 4. Schematisch overzicht van de parameters van de figuren 65 t/m 67. 
V = f(DA) 

First-variabele : zijdelingse afstand DA in meters. 
DA=O is het midden van de eigen weghelft 

3econd-variabele: zichtbaarheidsarstand in meters. 

d = afstand tegenligger 

S = supra-thresholdfaktor 
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Gezien de grootte en de plaats van de afdekking is het waarschijnlijk, 

dat de hoofdbundel nauwelijks een wijziging zal onder~aan ten gevolqe 

van deze afdekking. In de figuren 70 en 71 staan de isoluxdiagrammen 

van de hoofdbundel van de ronde Hella lantaarn met een normale en 

met een afgedekte H4 lamp. 

Ter illustratie van de bovenbeschreven metingen zijn eni9e foto•s 

gemaakt, teneinde het verschil tussen de afqedekte en de normele 

H4 lamp in de ronde Hella lan~aarn te laten zien. 

Op pagina 120 staat op de bovenste foto een beeld van de bundels 

van een tegenligger, uitgerust met afgedekte lampen, terwijl de onder

ste foto ditzelfde met normale H4 lampen weergeeft. In beide gevallen 

is de tegenliggerafstand 25 men is het wegdek nat. 

Op pagina 121 staat in dezelfde volgorde de dimbundel getoond, nu 

als verlichting van het eigen voertuig. De verandering van de bundel, 

zoals reeds ook bi.i de isoluxdiagrammen te zien was, is duidelijk 

waarneembaar. 

Op pagina 122 staan dezelfde opnamen voor de hoofdbundel. Een ver

andering is hier nauwelijks waarneembaar. 

Concluderend kan qesteld worden, dat de beschreven verandering wel 

het gewenste effect sorteert, doch gezien de zichtbaarheidsafstands

vermindering bij droge wegdekken, niet acceptabel is. 
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Tegenligger 25 m H4 lamp afgedekt 

Tegenligger 25 m H4 lamp normaal 
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Dimbundelpatroon op de weg H4 lamp afgedekt 

Dimbundelpatroon op de weg H4 lamp normaal 
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Hoofdbundelpatroon op de weg H4 lamp afgedekt 

Hoofdbundelpatroon op de weg H4 lamp normaal 
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