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Samenvatting

Bij de nornalisering uittt t,erkec¡slicbten hebben de percep-
ticue aspektett een belangrijke roi gcspecld. D.zt ;1el<lt tloor
de intensiteit, de klcttr cn rle t,o¡nt t,¿tt de Iithtei. Specia,zl
is ooþ- rekenìng gehouilen met die rerþeers¿ieelnentàrs, tlic
ntinder goed ge:ichtst'ernlogen bebben. zoals t,erntinderde
gezi chtsscl: erpt e et t lt l e u re tzut,t kb e 

- 

d.

Inleiding

Bij h9t ontu¡erp r-an NEN 3322 ,,Verkeersregel-
installaties voor rveg\-erkeer, lichttechnìsche eiien
en keuringsmethoden" rverd door de desbetrefien-
de comnissie 300 30 000 ,,Verkeerslichren" veel
aandachr besteed aa¡r de perceprieve aspekten. De
schrijver heeft zich als lid van de commissie speci-
aal met deze kant van de zaak bezig gehouclen. De
gedachten achter dit normont\\¡erp) ook met be-
trekking tot de perceptieve aspekten, zijn uiter-
aard niet alleen van de auteur, doch u'eerspiegelen
wat door velen van de commissie is ingebrachi. De
auteur heeft echter onder eigen t¡erant\\,oordelijk-
heid dit artikel geschreven.

Reeds in 1,966 werd een eerste versie van de norm
uitgebracht. In 7972 verschijnt een nieurve norm.
In, de verstreken jaren heeft de norm een belang-
rijke bijdrage geleverd tor verberering van de vei-
keerslichteninstallaties. De algehele in"oering van
zulke verbeteringen kost veel tijd. Toch zal men
nu opmerken, dat nieurve insrallaties veelal aan de
gestelde normen voldoen. Buitenlandse deskundi-
gcn hebben zich tegenover schrijver in lovende zin
uitgelaten over rvar men op dit punt heeft bereikt
in Nederland. Wanneer men, terugkomende van
vakantie zich zou afvragen hoe de verkeerslichten-
installades er door Europa heen en in Nederland
uitzien, dan behoeft men niet van chauvinisme be-
ticht te worden als het oordeel over Nederland
gunstig uitvalt. Dat werd bereikt, omdat onder
leiding van het Normalisatie Institu.rt een reanì
rverd geformeerd dat zolvel uit functionarissen van
de Centrale Politie Verkeerscommissie, Ministerie
van Verkeer en 'sflatersiaat en de industrie, als
keuringsexperts, als verlichtingstechnici, als per-

Perception aspects of standardized

traffic lights

Summary

Througb its tntilti-disciplinarl, approach, tl¡e Netherlands
teant assigned to dralt a s¡tecilicatiott lor trallic lights bas

, itt te t, colour and sbape, these
hat'e ure of rccognizabilitrt to

dintini of uisiott or affected uith
¡ndl o

ceptiedeskundigen bestond; dat nie¡ alleen de rvil
had om gezamenlifk een non¡alisarievoorschrift te
schrijr.en, lnaar ook de lvil om her uit te voeren,
een ieder op het rerrein rvaar hij dit verrvezenlijken
kon. En op dat punr kan men enige jaloezie in het
buitenland onderkennen.
Dit ardkel is geen stelselmatige verantwoording
van het normalisatie, voorschrift, doch is slechts
bedoeld om de aanclacht op enige perceprie\-e ach-
tergronden van deze norm te vesrigen. Speciaal
'rvordt aandacht gegeven aan intensireit, kleur en
\¡orm van de lichren, alsmede het rekening houden
met hen die een handicap hebben bij het zien, zo-
als verminderde gezichtsscherpte en kleurenzlvak-
heid.

De kleur

In Fig. 1 zijn in een kleurend¡iehoek de gebieden
aangege\¡en waarin de kleuren rood, geel en groen
moeten liggen. Zulk een kleurendriehoek, vastge-
legd door de Commission Inrernarionale d'Eclai-
rage (CIE) in 1931, is in feite een arlas van kleu-
ren, n'aarin elke kleur eigen coördinaten heeft. Aan
de omtrek vindt men de spectrale kleuren, in het
midden u'it. In cle figuur zijn de genormaliseerde
kleurgebieden aangeduid.
Bij de normalisering is in eerste instantie uitgegaan
van interlrationaie normen, aanbevelingen van de
CIE (zie boven) en speciaal van de in Duitsland
geldende regels (DIN-norm). I{et bijzondere van
de aanbeveling is, dat ztj gebaseerd is op de visuele
eigenschappen van kleurenzwakken zonder voor
normaal kleurenzienden in bruikbaarheid in te
boete¡r.

f
Ë

t-
F.

û.
h
h.

t

27 INO - n¡euws 1972 (mei)



v 0.8

ï ,,

0.6

0.s

0.1

0.3

0.2

0.t

0
0.2 0.3 0.1 0.5 0.6

De aantallen kleurenzrvakken zijn bepaald niet te
verwaarlozen. Ongeveer 80/o van de mannen en
0,50/o van de vroulven hebben een stoornis in het
kleurenzien. Dit betekent niet dat zij in het geheel
geen kleu¡en kunnen onderscheiden, maar wel
hebben ongeveer 20/o van de mannen ernstig moei-
te met de onderscheiding rood-geel-groen. Hierin
zijn weer twee typen te onderscheiden, nl. voor de
ene 10/o beperkt de stoornis zich tot het geen kleu-
ren kunnen onderscheiden (de zg. deuteranopie),
de andere 10/o heeft tevens de handicap van het
roodblind zijn, dus ongevoelig zijn voor ¡ood licht
(ðe zg. protanopie). Voor verkeerslichten betekent
dit, dat protanopen een z'¡'ak rood licht in het ge-

heel niet zien.
De normaal-ziende heeft trvéé kleuronderschei-
dingsmechanismcn in het oog, het rood-groen me-
chanisme en het geel-blauw mechanisme. Dit laat-
ste mechanisme hebben rood-groen blinden nog
volledig tot hun beschikking. Daar wordt nu ge-

bruik van gemaakt om in de kleursignalering wel
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degelijk iets te doen om de rood-groen blinde tege-
moet te komen en wel door het groene licht een
blau'lve rint te geven.

In Fig. 1 zijn de verwisselingslijnen van rood-groen
blinden getekend. Kleuren op de verrvisselingslij-
nen zijn voor de rood-groen blinden gelijk. De fi-
guur laar dus zien, dat rood, geel en groen van bijv.
530 nm als idendek worden gezien. Doordat het
geel-blaurv mechanisme nog volledig rverkzaam is,
ziet de rood-groen kleurenblinde rood, geel en
zulk groen alle als geel.
Het volgens normalisatievoorschrift NEN 3322
aanbevolen groen ligt in het gearceerde gebied.
Men ziet dat daarvoor een beperkt gebied is ge-

kozen uit het veel grotere groene gebied en wel
aan de blaurve kant. Veel verder kan men niet naar
het blauw gaan, omdat de kleur dan door de

meeste normaalkleurzienden als blaurv wordt be-

noemd. Door de rood-groen kleurenblinde wordt
dit blaurv-groen verschillend gezien vân rood en

0.t

Fig.I. oor rode,
ziin de u

en de kleu
het groen

zien uan geel en rood. Door het diep-rood in de uiterste hoek t,an het þleuren-
diagrant fliet toe te staafl, uordt uoorkomen dat rood-blinden het licht niet k-unnen
u)aaffleme1t.
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gcel. Dit is her nrrrxinrale dar mcn aelì het groen
kan clocn. Aan dc vornì van het gc-l''ied ziL'r nìcrl,
dat met dc richting varr cle venvisseiingslijncn l'an
rood-groen blindcn is rekening gelloucìcn.
Bij het rood is ooÁ. gedacht aan de kleurenzvvak.
ken, in het bijzonder ae¡r cle rood-blincle. Het aan-
bevolen gebied ligt niet in de uiterste hoek van de
kleurendriehoek, rvaar het diepste rood ligt, maar
er iets vandaan. Zeer bervust is ecn oranje-rood
gekozen, dat door normalen toch nog zonder
moeite als rood u,orclt gezien. Een dieper rood,
voor normalen goed zichtbaar, kan voor roodblin-
den onzichtbaar zijn. Dat hangt netuurlijk ook
sanen met de intensiteit die aan het licht wordt
gegeven (zie paragraaf intensiteit).
Het groene licht een blaurve tint geven, is een al-
gemeen bekend en in vele lanclen roegepasr hulp-
midclel om de kleurenzrvakke te helpen. De keus
van een oranje-rood daarentegen konrt alleen voor
in de Duitse norm DIN 6763 en de Nederlandse
norm NEN 3322. Op de laatste \¡ergadering van de
Commission Internationale d'Eclairage in het na-
jaar van 1.971. in Barcelona rverd het voorsrel door
Nederland en Duitsland gedaan om dir rood inrer-
natìonaal voor verkeerslichten aan te bevelen,
overgenomen.

De intensiteit

De lichtsterkte van een licht in het harr van de
bundel moet tenminste voor het rode en gele licht
300 cd, voor het groene licht 250 cd bedragen (1
cd : 1 kaars).
Toen in 7966 de eerste norm uitkrvam, rvas Neder-
land het eerste land in Europa'waar aanbevelingen
lverden gegeven voor de lichtsterkte. Vorig jaar
zijn in Engeland ook aanbevelingen verschenen en
thans wordt in Duitsland aan een voorschrift ge-
werkt. Het lvas bepaald een noodzaak, dat aan de
lichtsterkte iets werd gedaan. Bij een onderzoek
naar voorkomende lichtsterkten bleken lichten van
25 cd geen uitzondering. Het zelf aanschouwen
van experimenteel opgezette verkeerslichten met
verschillende lichtsterkten bracht de commissie tor
de overtuiging dat de reeds hier en daar gelanceer-
de icleeën dat de lichtsterkte minimaal 300 cd zou
moeten zijn, zeer reëel lvaren [L]. Speciaal bij een
heldere hemel op zomerse dagen zouden nog ho-
gere waarden rvenselijk zijn. De praktische moge-
lijkheden spelen echrer ook een rol. Bij toepassing
varÌ conventionele technieken was een waarde van
300 cd voor rood net haalbaar voor een 20 cm
verkeerslicht. De lichttransmissie van gele lenzen is
veel hoger dan die van rood, zodat daar geen tech-
nisch probleem besraat. Bij groen daarentegen is
door de aard van de kleur de transmissie voor
gloeilamplicht meestal lager dan voor rood. Daar-
otu werd voor groen de waarde van 250 cd aange-
hotlden als praktisch haalbaar, teru'ijl nlen mag
stellcn dat uit veiligheidsoogpunr aan her rood ook
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hogere eisen gesteld nloetell rvorden. Recente stu-
dies in Ar.rsrrrrliö, warrbij cle opvrllendhcid van
verkeerslichten werd gemetclr oncìer gesiuruleerde,
doch vrij reelisdsche omstandigheden Í21 hebbcn
cìe gekozen u,aarden bevestigd.
De lagere z.ichrbaarheid va¡r rood licht voor prora-
noperÌ (zie prrragraaf kleur) drvingt om bepaald
niet te lrrge eisen te stellen ¿ran het rood. Daar 300
cel een nrinimun eis is, en veel hogere lva¿rrden ook
realiseerbrra r ztjn, is de consequenrie dar deze
lichten 's avonds verblindend beginnen re lverken.
Daarom zijn voor de nachtcondirie lagere rvarrrden
aangehouden van hoogstens 200 cd. Dar is dezelf-
de orde van grootre als die van gedimde kop-
lampen van de tegenligger.

ìvlen moet de effecten van verblinding niet onder-
schatten. Wat door jonge waarnemers nog niet als
ernstig hinderlijk rvordt ervaren kan dat rvel zijn
voor ouderen. De oorzaak van verblinding is voor
een groot deel bepaald door de lichrverstrooiing in
cle oogmedia, zoals de lens. Deze \¡erstrooiing
neemt sterk toe met de leeftijd. Het invoerell van
een dag-nacht schakeling ten gerieve van alle ver-
keersdeelnemers komt dus speciaal de ouderen on-
der ons ten goede. Hogere eisen moet men stellen
aan de zg. kruis-pijllichten t.b.v. rijstrook-signale-
ring. Daar rnoet op grote afstand reeds aangegeven
worden of men een invoeg-nlanoeuvre moet gaan
uitvoeren. Deze rvaarden zijn voor de dagconditie
bepaald op 500 cd. De verblinding neemt af met
de hoek tussen de richting u'aarheen rnen kijkt, en
de richting van het licht. Doo¡ de grotere afstand
tot het rvegdek van de kruis-pijllichten is de ver-
blinding minder dan bij gelvone verkeerslichten, en
daarom ligt de grens bij 300 cd voor de nachtcon-
ditie.
Een middel om de effectiviteit van een licht te ver-
groten, in het bijzonder bij een heldere hemel-
achtergrond, is het toepassen van achtergrond-
schilden. Experimenteel rverd onderzocht welke
grootte van achtergrondschild nutdg lvas. Het
bleek dat de rvinst in zichtbaarheid bìj vergroting
van het schild blijft toenemen. De winst is echter
reeds 900/o van het maximaal bereikbare, bij een

breedte van 3x de diameter van het licht, hetgeen
in het huidige voorschrift is vastgelegd. Verdere
vergroting is nauwelijks zinvol, temeer daar men
ook rekening moet houden met de windbelasting
van zulke schilden. Het aanbrengen van witte
randen om de schilden is, evenals het schilderen
van een blokpatroon op de masten, slechts bedoeld
om de opvallendheid van een verkeerslichtenin-
stallatie als zodanig te vergroten.
Hinderlijk is het optreden van het fantoom licht
Dat is licht dat uit de verkeerslantaarn komt door
reflectie van de zon. F{et treedt dus op, wanneer
de zon zich achter de waarnemer bevindt. De
praktisch onder die omstandigheden maximaal op-
rredende verlichtingssterkte op het verkeerslicht is
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dan blijkt dat de open pijlvorm meer resistent is
tegen de onscherpe afbeelding dan de gesloten
vorm. (De helderheidsverschillen in de afbeeldin-
gen zijn een gevolg van de reproduktietechniek).
'Vlanneer de herkenning als pijl bij de gesloten
vorm reeds verdwenen is, is dat bij de open vorm
nog lang niet het geval.
De afbeelding van de pijl op het netvlies heeft ook
een onscherpte bepaald door de kwaliteit van de
ooglens. Het effect van deze onscherpte wordt
uiteraard steeds groter naarmate men zich meer
van het waar te nemen object verwijdert. De af-
stand, waarop de pijl dus nog herkend wordt,
wordt bepaald door de onscherpte van de afbeel-
ding in het oog. De open pijlvorm, die meer resis-
tent is tegen onscherpte, wordt dus op grotere af-
stand herkend. De winst is in de orde van grootte
van 500/o in afstand. Nog meer winsr kan geboekt
worden, door de schacht geheel te laten vervallen,
zoals onderzoekingen in het Instituut voor Percep-
tie Onderzoek te Eindhoven hebben laten zien.
Doch daar staat tegenover dat de interpretatie van
de betekenis van een enkele chevron als richting-
aanduiding in een verkeerslicht voor yele verkeers-
deelnemers moeilijker wordt.
De winst in afstand geldt uiteraard ook voor
waarnemers met een verminderde gezichtsscherpte,
en is daar wellicht nog belangrijker voor het rijge-
drag. Bij de normalisering van de voetgangerslich-
ten heeft het zien met ,,slechte" ogen zelfs de door-

leerde dat de lichte figuur
en de donkere figuur op
de voetgangersfiguren in

voetgangerslichten elkaar nauwelijks ontlopen in
herkenbaarheid op de afstanden, waarop dit type
lichten pleegt gezien te worden. nØanneer echter
deze figuren onscherp worden waargenomen, dan
blijft de lichte figuur op donkere achtergrond veel
beter herkenbaar dan omgekeerd. Dat is ook de
reden dat de pijlen in gewone verkeerslichren nier
als zwarte pijl op een lichte achtergrond worden
uitgevoerd. Deze figuur ,,verdrinkt" vrij snel in de
lichte achtergrond bij toenemende waarnemingsaf-
stand. Deze overwegingen hebben overigens ook
gegolden voor de vormgeving van fietslichten en
de kruispijllichten.
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Fig.2. Het elfect uan onscherpe ølbeelding udn tuee typen
pijlen. De open uorm bliÌþt bii geliike onscherpte
meer resistent om te herþennen dan de gesloten
uorm. Hierdo arop de open piil
nog net als z worden ueel gro-
ter dan uan (De helderheids-
uerschillen ziin een geuolg uan de reproductietech-
niek).

van_de orde van grootte van 10.000 lux. Bij de
huidige eis van 0,1,5 cd/ñ/lux betekent dit bii een
20 cm lens een lichtsterkte yaî ca. 40 cd. Dit is een
tolerabele waarde rvanneer men in aanmerking
neemt dat het brandende licht een intensiteit heefi

aanbevolen.

De vorm

Het probleem van de vorm speelt bij de richtings-
pijlen en voergangerslichten. De eis tot herkenbaãr-
heid op grote afstand is de belangrijkste richtlijn
geweest bij het ontwerp van de richtingspijl (zie
Fig.2).
Studies over de herkenning van de pijlvorm zijn
met name in Duitsland uitgevoerd en resulteerden
in cle aanbeveling rot de zg. open pijlvorm, waar-
bij chevron en schachr gescheiden zijn. In Fig. 2 is
zichtbaar waarom deze pijlvorm beter is. \Øanneer
de pijl det scherp wordt gezien, en dat is in Fig. 2
gesimuleerd door de pijl onscherp aÍ te drukÈen,
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