
 

Onderzoek met behulp van drempelmetingen bij het
projecteren van een dunne heldere lijn op een raster van
heldere en donkere balken naar de achtergronden van de v.
Meeteren-paradox
Citation for published version (APA):
Bakermans, J. F. G. M. (1983). Onderzoek met behulp van drempelmetingen bij het projecteren van een dunne
heldere lijn op een raster van heldere en donkere balken naar de achtergronden van de v. Meeteren-paradox.
(IPO-Rapport; Vol. 433). Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO).

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1983

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/e9de607c-77b3-47a6-b82e-5b5027f41dc0


• 

• 

• 

• 

Rapport no. 433 

Onderzoek met behulp van drempel
metingen bij het projecteren van 
een dunne heldere lijn op een 
raster van heldere en donkere balken 
naar de achtergronden van de 
v. Meeteren-Paradox. 

J.F.G.M. Bakermans • 

Verslag van een k!ein doctoraalonderzoek 
·Op het Instituut voor Perceptie Onderzoek 
te Eindhoven, in de periode augustus '81 
tot en met februari '83. 

Kontakthoogleraar 
(R.U.U.): 
Coach: 
Begeleider: 

Prof .Dr. J.J. Koenderink 
Dr.Ir. J.A.J. Roufs 
Ir. F.J.J. Blorrrnaert. 



• 

• 

• 

• 

• 

-1-

Inhoud: 

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

Samenva t ting. 

lnleiding. 

Pilootexperimenten. 
2.1 Onschrijving en resultaten van pilotexpe

r imen ten. 
2.2 Bespreking van de pilootexperimenten. 

De opstelling. 

De meetprocedure. 
4.1 Inleiding. 
4.2 Beschrijving van de double staircase-methode. 
4.3 Waarnemingsmethodiek van de proefpersoon. 
4.4 Metingen van de oogbewegingen. 

De meetresultaten. 
5.1 Inleiding. 
5.2 Meetwaarden van de continue lijn. 
5.3 Meetwaarden van de streeplijn in fase met 

het raster. 
5.4 Meetwaarden van een element van de 

streeplijn in fase met het raster. 
5.5 Puntvormige stimulus die centraal op een 

witte of een donkere balk geprojecteerd 
WO rd t. 

5.6 Projectie van de lijn op een homogene achter
grond bij verschillende luminanties. 

5.7 Puntvormige stimulus op een homogene achter
grond bij verschillende lurninanties. 

5.8 Oogbewegingen. 

2 

3 

5 

5 
7 

/9 

18 
18 
18 
19 
21 

23 
23 
23 

28 

28 

28 

28 

32 
35 

6. De bespreking van de meetresultaten. 37 
6.1 Vergelijking van drempels op de witte delen van 

het raster. 37 
6.2 Vergelijking van drempels op de donkere delen van 

het raster en invloeden van oogbewegingen. 47 

7. Konklusies. 49 

Literatuur. 50 

Appendix A: Beschrijving van de Eye-tracker. 52 

Appendix B: Tabellen van hoofdstuk 2. 54 

Appendix C: Tabellen van hoofdstuk 3. 59 

Appendix D: Tabellen van hoofdstuk 4. 61 

Appendix E: Tabellen van hoofdstuk 5 . 62 



• 

• 

-2-

Samenvatting 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in 
de mechanismen in het visuele systeem opdat de paradox,zoals 
beschreven door de Or. A.van Meeteren, verklaard kan worden. 

De paradox treedt op wanneer men loodrecht op een 
raster van donkere en heldere balken een dunne heldere lijn 
superponeert. Bij lage spatiale frequenties ziet men de 
dunne lijn alleen op de donkere delen van het raster en niet 
op de heldere delen. Blj hoge spatiale frequenties zlet men 
de lijn alleen op de heldere delen. Dlt laatste ls in 
tegenspraak met de wet van Weber, omdat volgens deze wet het 
oog ongevoeliger is op de heldere delen van het raster. 

Als eerste is via een reeks van pilootexperimenten 
nagegaan welke de belangrijkste parameters zljn. Als 
belangrijke parameters kunnen gezien worden: 

· 1. De spatiale frequent le. 

2. Het contrast van het raster. 

3. De gemiddelde luminantie van het raster. 

4. De luminantie van de gesuperponeerde stimulus . 

5. De geometrie van de gesuperponeerde stimulus. 

Van deze parameters zijn er drie nader onderzocht. Te weten: 

a. De spatiale frequentie. 

b. De luminantie van de stimulus. 

3. De geometrie van de stimulus. 

Als stimuli zijn genomen, een lijn, een streeplijn in 
fase met het raster, een element van de streeplijn in 
fase en een puntvormige stimulus. De paradox is onderzocht 
met behulp van drempelmetingen. Uit deze metingen is 
g~bleken dat de paradox reproduceerbaar is voor de gebruikte 
stimuli, behalve voor de puntvormige stimulus. 

Een verklaring van de paradox moet gezocht worden in 
de interacties van de responsies van het raster en de 
responsies van de gesuperponeerde stimuli . 
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hoofdstuk I :Inleiding. 

Dit onderzoek werd verricht naar aanleiding van een pro
bleemstel ling van de Dr.A.van Meeteren, van het lnstituut 
voor Zin.tuigfysiologie T.N.O., in een artikel genaamd 
"Contrast paradox upon grating background." 

In dit artikel beschrijft van Meeteren een experiment 
waarbij hij op een achtergrond, die bestaat uit een raster 
van vertikale witte en donkere balken, een dunne horizontale 
lijn superponeert. Zie fig.I.I • 

fig.I.I. 

In het experiment wordt de luminantie van de 
horizontale lijn gevarieerd. Bij een zekere helderheid van 
de dunne lijn wordt deze bij lage spatienties (lage 
spatiale frequenties) van het raster alleen in de donkere 
delen waargenomen en bij hoge spatienties alleen op de 
heldere delen van het raster.Dit laatste is in tegenspraak 
met de wet van Weber, die luidt: 

AL -r= constant. 

Hierbij is L de luminantie van de achtergrond en AL de verho
ging in luminantie door een aangebrachte stimulus. De experi
menten van v.Meeteren werden ook nog uitgevoerd met een 
s t r e,e p l i j n d i e o f. i n f a s e me t de he l de r e g e d e e l t en o f i n 
fase met de donkere gedeelten werd geprojecteerd. Zie 
f i g • 1 • 2 en I • 3 • 
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fig.1.2. fig.1.3. 

Het bleek dat de drempels van de stimuli voor de heldere en 
de donkere achtergrond gelijk waren, maar ongeveer twee maal 
hoger dan die van de continue lijn. 

Volledigheidshalve moet vermeld worden dat v.Meete
ren de experimenten alleen uitgevoerd heeft, maar dat 
tijdens demonstraties de lijn door meerdere waarnemers als 
onderbroken gezien werd. 

De opdracht voor het onderzoek was: 

Herhaal het experiment en tracht met behulp van nieuwe 
experimentele gegevens het inzicht in de achtergronden 
van de paradox te vergroten • 
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Hoofstuk 2 Pilootexperimenten. 

2.1 Onschrijving pilootexperimenten. 

Zoals uit de inleiding blijkt is de paradox door meer
dere personen waargenomen. On een indruk te krijgen van de 
door van Meeteren geschetste experimenten werd met enkele 
pilootexperimenten gestart. Deze experimenten werden gedaan 
met twee diaprojectoren. Een projector om het raster te 
projecteren, de andere om de horizontale lijn te projec
teren. Met twee proefpersonen werden waarnemingen gedaan. 
Tijdens het waarnemen was over leg tussen de proefpersonen 
mogelijk. De waarnemingen werden gedaan bij meerdere con
trasten van het raster. Bij het begin van elk van de vijf 
onderdelen yan de pilootexperimenten werd bij dia 1 
(0.08 p.gd- ) de luminantie van de gesuperponeerde lijn in 
stappen verlaagd tot een bepaalde waarde. Voor deze waarde 
werd de luminantie genomen waarbij de lijn op de donkere 
delen van het raster nog zichtbaar was terwijl hij op de 
heldere delen op drempelniveau was. Tabellen met al le 
waarnemingen staan in het appendix B. 
Elke serie waarnemingen werd gedaan bij verschillende spati
enties, die random aangeboden werden. 

Het contrast is als volgt gedef inieerd 

Lwit - Ldonker 
contrast= L . 

wit + Ldonker 

waarbij L .t de luminantie in cd/m2 van het heldere ge
deelte enwlrlonker de luminantie van het donkere gedeelte 
van het raster is. 

De luminantie van zowel het raster als de horizontale 
lijn konden met neutrale grijsfilters geregeld warden. 
Tijdens de pilootexperimenten vielen een vijftal 
verschijnselen expliciet op. Deze ·verschijnselen waren: 

1. De horizontale lijn werd op de plaatsen van de hel
dere of op de plaatsen van de donkere gedeelten van 
het raster met een grotere helderheid waargenomen. 

2. De horizontale lijn bleek meestal bij !age 
spatientles op de heldere gedeelten van het 
raster onderdrempelig te zijn,terwijl zich dit bij 
hoge spatienties op de donkere delen voordoet. 

3. Indien de stimulus duidelijk was waargenomen bleek 
soms na sterk f ixeren de stimulus zowel op de 
heldere ·a1s op de donkere delen onderdrempelig te 
worden. Dit is in de tabel "fading" genoemd . 
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4. Als men op een klein gebied van het raster f ixeert 
dan neemt men, bij hoge spatienties, een con
trast toename van het raster waar. Dit werd in 
hoofdzaak foveaal waargenomen. Zie fig. 2.1. 

5. 

f ig.2.1. 

Het raster bestond uit balken. De horizontale lijn 
had ook een balkvorm. Ondanks deze balkvorm werd de 
lijn op de donkere gedeelten niet als balk gezien, 
maar trad een soort "kussenvervorming" op.Zie 
fig.2.2 . 

f ig.2.2. 

In de tabel staat dit in de kolom kussenvervorming. 
In de tabellen staan soms dezelfde spatienties meerdere 
malen. Dit is in de pilootexperimenten met opzet gedaan. De 
reden hiervan is dat de gebruikte dia's niet alien exact 
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dezelfde Ldonker vertoonden bij een gelijke Lgem. 

L is gedef inieerd als gem 

L = gem 
Lwit + Ldonker 

2 

Voor de exacte uitkomsten van de meetgegevens zie de 
tabellen 2.1 t/m 2.5 in het appendix B. In de paragraaf 2.2 
warden de meetresultaten van de pilootexperimenten besproken 
en er staat een overzicht van de resultaten in tabel 2.6. 

2.2 Bespreking van resultaten pilootexperimenten. 

contr. Lg em meest heldere onderdremp. fading contr. kussen-

0,10 

0,20 

0,24-

0,78 

0,95 

cd/m2 delen van l i j n versch. vorming. 

105 op wit en bi j hoge f bijna b i j l i ch t 
(soms op zwart soms zwar t in al le hoge f lage f 
bij hoge f ) bi j lage geval l. 

sotns wit 

207 op wit nergens bijna b i.j !age f 
in al le f>-lOp/gd 
gevall. 

1q.5 op wit nergens bijna bi j weinig 
in all e hoge f 

. geva 11 • 

82 op wit als op zwart zwak bij geen 
f >5 p/gd. f >5 p/gd. hoge f 
op zwart bi j 
f<3,6 p/gd. 

q. q. hoge f wit zwar t hoge f l i ch t bi j we1n1g 
lage f zwart wit lage f 3<f <5 f>lOp/gd 

tabel 2. 6. 

Afgeleid uit de zichtbaarheid van de dunne lijn bli jkt 
dat de paradox bi j hoge contrasten optreedt. Het is ook 
mogelijk dat de paradox afhankelijk is van de luminantie 
i.p.v. het contrast. De paradox wordt in hoofd2aak 
waargenomen bij luminanties lager dan 100 cd/m • 

Een ander pu.nt dat opvalt is dat fading het m2est op-
treedt bij hogere luminanties n.l. L > 100 cd/m. De 
foveale contrastverscherping. treedt !!Teen op bij hoge spa
tienties en bij alle contrasten. "Kussen"-vorming treedt 
op bij lagere spatienties ,hogere luminanties en lage con
trasten. 

Uit deze bevindingen mag de conclusie getrokken warden 
dat de paradox nauwkeuriger onderzocht kan warden bij hogere 
contrasten. De paradox is nag niet onderzocht bij hoge 
contrasten en hogere luminantie zodat dit dan oak onder
zocht dient te warden. 

bij 
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Hierbij meet men wel meer last van nabeelden en een sterkere 
verstoring van de adaptatietoestand verwachten. 

Op het .I .P.O. is reeds onderzoek gedaan aan l i j n- en 
randspreidfuncties, balkresponsies en balkdrempelfuncties. 
De gemiddelde luminantie waarbij ~eze onderzoeken 
plaatsvonden is ongeveer 200 cd/m • 2 Het gekozen gemiddelde luminantie niveau is 200 cd/m 
daar dit het meest aansluit bij de reeds aanwezige kennis. 
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Hoofdstuk 3. De opstelling. 

Zeals uit de pilootexperimenten bleek waren de belang
rijkste parameters in de paradox: 

a. De Spatientie. 
b. Het contrast van het raster. 
c. De gemiddelde luminantie van het raster. 
d. De luminantie van de horizontale lijn. 
e. De dikte van de horizontale lijn. 

De meetopstelling moest zodanig zijn dat deze parame
ters elk afzonderlijk gevarieerd konden warden zonder dat 
een van de andere parameters daardoar veranderde. 

an de spatientie te kunnen varieren werden 
dia's gemaakt die uit donkere en lichte balken bestonden. 
(Zie fig. 3.1.) 

dwit d zwart 

~ r: . 
t I 

f i i ! . 

Fig.3.1. 

De· dikte van de donkere balken moest even dik warden als de 
dikte van de witte balken. an dit te kunnen doen werden er 
op een fotakamer grate negatieven als orginelen gemaakt met 
een computer gestuurde lichtschrijver. Het formaat van de 
orginelen was A3. Van deze grate orginelen werden pasitieve 
apnamen gemaak t o.p een f o rmaa t van 24 x 36 rrrn. 
De dikte is in de meeste gevallen beneden de 5% gebleven. 
Het experiment behoeft geen grotere nauwkeurigheid. Bij 
projectie van het raster warden de witte lijnen subjectief 
breder gezien 

Het gebruikte dia materiaal was orthafilm zodat die 
witte balken een transmissi3 van 0,95 en de donkere gedeel
ten een transmissie van <10- . 

Door van dia te verwisselen was het mogelijk een andere 
spatientie op het scherm te projecteren. 
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Voor de lens van de projector waarmee het raster 
geprojecteerd werd kon een neutraalgrijsfilter geplaatst 
worden. Dit laatste om de gemiddeld·e luminantie ·te kunnen 
regelen. 

Een tweede projector werd gebruikt om de horizontale 
lijn, lijnelement of puntstimulus te kunnen projecteren. 
Deze projector werd mobiel gemaakt door deze op een x-y 
tafel te plaatsen. Op deze manier kon de projector 
evenwijdig aan het projectiescherm verplaatst worden. De 
nauwkeurigheid van deze x-y tafel was 0,1 nm. Voor de lens 
van deze tweede projector werd een sluiter geplaatst zodat 
tijdens het veranderen van.de luminantie van de stimulus de 
proefpersoon geen verandering van de stimulus kon waarnemen. 
De luminantie van de stimulus werd geregeld door gebruik te 
maken van een combinatie van twee filterwielen voor de lens 
van de projector. Zie fig.3.2.a en 3.2.b • 

.?11 terwi.el 

Fig.3.2.a.Vooraanzicht. 
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Filt~rwi~l 

21ja.a.nzicht 

Lens diaprojecto 

l ll 

Sl.uiter 

f ig.3.2.b. 

Filterwiel nunmer 1 en 2 bevatten 6 neutrale grijsfilters 
die in D-waarde zo gekozen was dat de D-waarden in 36 
regelmatige stappen van 0,28 log eenheden tot 1,78 log 
eenheden geregeld kan worden. 
De D-waarde is als volgt gedef inieerd: 

D 10 1 L(uit) 
Def. D-waarde: = - og L(in) 

L(in) is de intensiteit van de invallende lichtbundel. 
L(uit) is de intensiteit van de gefilterde uittredende 
bundel. 
De luminantie van stimulus was dus in zesendertig stappen re
gelbaar. Deze waarden zijn zo gekozen naar aanleiding van er
varingen bij eerdere experimenten van drempelbepalingen . 
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Een derde projector werd gebruikt om het geprojecteerde 
raster egaal te kunnen belichten. Dit laatste werd gedaan om 
het contrast van het raster te kunnen beinvloeden.(Zie 
fig.3.3.) 

Luminantie 

r 

Fig.3.3. 

Met het contrast C als: 

L+ L 
c =-----L + L 

+ 

--·-- ·~- -- .. 
_____ ..,_ 

amplitude 
raster 

optilli.ng Lwit 
projector 111 
• Lzn.rt 

------.. • breedte beel4 

Door het L groter te maken met projector 3 kan men 
het contra~lakteiner maken. De amplitude van het raster kan 
men instellen met het filter van projector 1. Op deze manier 
is het dus mogelijk zowel het contrast als de gemiddelde 
luminantie geheel .te bepalen. 

Tenslotte werd de vierde projector gebruikt voor het 
aanbieden van vi~r rode punten om de proefpersoon in staat 
te stellen zich op het zelfde deel van het raster te concen
treren en telkens over dit zelfde deel een uitspraak te 
doen. 

De projectoren werden opgesteld zoals weergeven in fi
guur 3.4a en 3.4b. 
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Fig.3.4.a.Vooraanzicht. 

Projeatiescherii 

Projector ll _r ---1t ---
Projector l 

-- - --- - ---~-- .......... ... ----~ ... ______ ,.._ ... -. - - -- - ...... - ---- - .. - .. - - -:, ='::-::t ..... ... ~ ........ ----- .. ~ ,.. ... -__ .. .-. 

Projector ill 

Fig.3.4.b.Zi jaanzicht. 
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Projector nr.l, die voor het projecteren van het raster ge
bruikt werd, was zo opgesteld dat het centrum van het gepro
jecteerde beeld zich op ooghoogte van de waarnemer bevond. 
De optische as van de projector nr.l stond loodrecht op het 
projectiescherm. Op deze manier werd een zo geed mogelijke 
centrumsymetrische belichting van het scherm verkregen. Bij 
het projecteren van de horizontale lijn was het belangrijk 
dat de luminantie in het horizontale vlak zo egaal mogelijk 
was. De lijndikte was 2 mm. Bij een kijkafstand van 2,40 m 
komt dit overeen met een hoek van ongeveer 3 bgmin. Voor de 
beinvloeding van het contrast was het noodzakelijk dat 
projector nr.3 zo dicht mogelijk bij de projector nr.l 
geplaatst werd om ook een zo goed mogelijke 
centrumsymmetrische belichting van de dia te verkrijgen. De 
plaats van de 4e projector beinvloed de te onderzoeken 
parameters niet. De lenzen van de projectoren 1,2 en 3 
werden loodrecht onder elkaar geplaatst. De afstand tussen 
de projectoren 1 en 3 werd zo klein mogelijk gehouden. Dit 
was 20 cm. 

Het geprojecteerde beeld had een breedte van 66,5 cm 
en een hoogte van 42,5 cm. Dit komt overeen met een vlak van 
ongeveer 16 x 10 graden. Het hoofd van de proefpersoon werd 
in positie gehouden door een voorhoofdssteun. In figuur 3.5 
a en b is een situatie tekening gegeven van de ops~elling. 

--------.-------------------------Projectiesoherm 
41' 

I 
t 

240 c 

Fig.3.5.a.Bovenaanzicht. 



hojector 

-15-

____ .. ~0,:~:o~ -
I 
I 
I 
I 

' 
240 cm 

300 om 

Fig.3.5.b.Zijaanzicht. 

Projeotiesc!l.~rm 

In figuur 3.6 staat de luminantieverdeling van de beel
den van de 2 voornaamste projectoren. De proefpersoon moest 
z'n waarneming doen in het centrum van het geprojecteerde 
beeld. 

"legg•~ 

raster vlak 

220 

200 

300 

210 

185 

"leegn 

s"timulus vlak 

Fig.3.6. 

181 225 144 

De hierboven geschetste opstelling werd gebruikt voor 
het projecteren van een continue horizontale lijn op het ras
ter. Bij het verder experimenteren moest een horizontale 
streeplijn in fase met het raster aangeboden worden. Dit is 
weergeven in de situatie A en B in figuur 3.7. 

A 

B 

Fig.3.7. 
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Van deze streeplijn moest de luminantie gevarieerd kunnen 
worden. Aanvankelijk was het de bedoeling dit ook weer met 
een combinantie van twee filterwielen te doen. Hiertoe werd 
de streeplijn in fase met het raster gebracht. On een andere 
luminantie te verkrijgen werd een andere filtercombinatie 
met de filterwielen ingesteld. Bij dit opnieuw instellen 
bleek de steeplijn t.g.v. kleine brekingsverschillen niet 
meer in fase met het raster te zijn. Deze methode van 
filteren bleek dus niet meer bruikbaar. Ook bij andere 
stimuli bleek deze manier van instellen niet !anger meer 
bruikbaar. 

On de luminantie van de streeplijn te kunnen regelen en 
tegelijkertijd de streeplijn in fase met het raster te kun
nen houden werd de combinatie van twee filterwielen vervan
gen door een combinatie van een filterwiel met daaraan 
zes neutrale grijsfilters en een diafragma. De D-waarden van 
de filters waren zo gekozen dat deze in combinati~ met het 
diafragma dezelfde range hadden als de combinatie van de 
twee eerder genoemde filterwielen. Het diafragma had het 
voordeel dat als de streeplijn in fase gebracht was met het 
raster, verkleinen of vergroten van de diafragma-opening 
geen beinvloeding van de plaats van de lijn tot gevolg 
had. De sluiter bleef tijdens het veranderen, om de 
proefpersoon niet in staat te stellen om het veranqeren van 
de opening waar te nemen, gesloten. In f iguur 3.8 staat de 
nieuwe situatie getekend. 

Dia.fragma.1:.onder 
met dia.fra.g:oa.. 

fig. 3.8.a. vooraanzicht 
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Diafragmahouder 

Lens diaprojector 

Sluiter 

Fig.3.8.b. zijaanzicht 

On de reproduceerbaarheid van d·e luminantiewaarden, die met 
het diafragma ingesteld werden, te testen werd op het dia
fragma een schaalverdeling aangebracht. Uit tabel 3.1 blijkt 
dat de instelwaarde kleiner dan 4,5 een standaarddeviatie 
hebben van minder dan 0,01 log eenheid. Het diafragma werd 
daarom alleen met de grootste openingen gebruikt. 

Bij het doormeten met behulp van de staircase-methode 
werd er naar gesteefd de stappen in de luminantie 0,05 log 
eenheden te maken. Hlervoor werden er op de schaalverdeling 
13 punten aangebracht die ongeveer 0,05 log eenheden uit el
kaar lagen~In appendix C. staan in tabel 3.2 de D-waarden 
behorende blj deze 13 standen. 
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Hoofdstuk 4:De meetprocedure. 

4.1 Inleiding. 

De proefpersoon moest naar rasters kijken en bepalen of 
de stimulus boven- of onderdrempelig was. Hij moest z'n 
beslissing baseren op de waarneming die hij deed in een 
klein gebiedje in het centrum van de raster. De grootte van 
het gebiedje was 1,5 x 1,5 graden. Dit gebiedje werd 
aangegeven met licht rode punten die met diaprojector 4 
geprojecteerd werden. Deze waarnemingen werden gedaan aan 
een 1~-tal rasters wa1rvan de spatienties liepen van 0,10 
p.gd- t/m 27,9 p.gd- Voor de gebruikte spatienties 
zie tabel 4.1. In appendix D. 

Voor elke spatientie werd direkt na elkaar de 
drempel op het lichte gedeelte en de drempel op het donkere 
gedeelte bepaald. Het bepalen van de drempel werd gedaan met 
behulp van de double staircase methode. 

4.2 Beschrijving van de double staircase methode. 
Bij de staircase methode wordt de luminantie van de 

stimulus trapsg~wijs verhoogd of verlaagd in gelijke stappen 
Bij gebruik van een staircase is de proefpersoon no_g 
in staat om te anticiperen. De double staircease bestaat uit 
twee meetseries, die we gemakshalve serie A en seie B 
noemen. Bij gebruik van twee meetseries is de proefpersoon 
niet in staat te anticiperen, omdat de proefleider volkomen 
willekeurig overspringt tussen serie A en B. De proefpersoon 
kan zo niet weten of de aangeboden stimulus tot een dalende 
of tot een stijgende trap van de staircase behoort. 
De proef leider startte de serie A met een stimulus die 
duidelijk bovendrempelig was. Serie B met een die duidelijk 
onderdrempelig was. Voor de duidelijkheid beschijf ik eerst 
hoe de serie A door de proefleider afgewerkt werd. Tijdens 
de zitting echter, werd random overgesprongen tussen serie A 
en B. Na in serie A gestart te zijn met een duidelijk 
bovendrempelige stimulus, was de volgende stimulus in serie 
A er een die in luminantiewaarde een stap lager was 
dan de eerste. De volgende was weer een stap lager, enz. Het 
dalen van de luminantiewaarde ging over in een stijgen als 
de proefpersoon twee keer in successie de stimulus niet 
gezien had. Als een stap in de staircase een overgang-Ts 
tussen ·tussen wel of niet zien van de stimulus dan wordt 
deze omslag meegenomen in de berekening van de drempel. Dit 
stijgen ging weer over in een dalen als de proefpersoon de 
stimulus twee maal in successie wel gezien had. Dit 
beurtelings dalen en stijgen werd voortgezet totdat in 
serie-A 18 stimuli aangeboden waren. Serie B loopt analoog 
aan serie-A, zei het dat serie B start met een stijgende 
reeks. Een voorbeeld van het noteren van een double 
staircase staat in figuur 4.1. 



-19-

De drempel is nu gedef inieerd als het gemiddelde van de 
logarithmen van de lumninanties behorenden bij de 
omslagpunten. Per double staircase is het aantal 
omslagpunten 6 tot 8. In figuur 4.1. zijn een paar 
omslagpunten aangegeven met een sterretje. Er geldt dus 
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Toelichting bij figuur 4.1. 
De cijfers 1 t/m 13 duiden op de instellingen van de 
filtercombinaties of filter-diafragmacombinatie. De 
gemiddelde luminantie en de luminantie van de stimulus 
werden direct na elke zitting gemeten. 

Fig 4.1. Voorbeeld van een double staircase 

4.3 Waarnemingsmethodiek van de proefpersoon. 

Alvorens aan. een zitting begonnen werd kreeg de 
proefpersoon voldoende tijd om aan het raster te adapteren. 
Een indicatie voor voldoende adapteren bij !age 
spatienties was het kunnen zien van het machban?en 
effect. Bij spatienties tussen 2,2 en 7,4 p.gd- kreeg 
de proefpersoon de opdracht zeer goed te blijven 
f ixeren op het donkere gedeelte als de drempel op het 
donkere gedeelte bepaald moest worden,of op het heldere 
gedeelte van het raster bij drempelbepaling op de heldere 
d~len van het raster. 
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Dit omdat bij grotere oogbewegingen de proefpersoon direkt 
merkte dat het adaptatieniveau verliep. Met name bij 
adapteren aan het donkere gedeelte van het raster was dit 
effect groot. Voor het fixeren was enige oefening nodig. 
Indien de proefpersoon in staat was te fixeren dan bleek dit 
gedurende alle verdere experimenten zeer vermoeiend. 
Volgens Carpenter (1977) ligt de amplitude van minisaciaden 
tussen 2 en 20· minuten. Bij een spatientie van 5 p.gd-
omvat een periode een hoek van 12 minuten. Een 
donkere of een lichte balk dus een hoek van 6 minuten. 
Dit vereist dus een zeer sterk concentreren van de 
proefpersoon. Een ander fenomeen dat hier optrad was dat na 
de zitting de proefpersoon last van zeer sterke nabeelden 
had. ~ij andere spatienties dan die tussen 2,2 en 7,4 
p.gd- werd de drempel op het heldere en op het donkere 
gedeelte direkt ~a elkaar bepaald. Bij spatienties tussen 
2,2 en 7,4 p.gd- kreeg de proefpersoon na elke drempel 
bepaling even de tijd om te rusten en om de nabeelden te 
laten verdwijnen. De duur van een zitting lag tussen 6 en 12 
minuten. On aan drie rasters, dus 6 zittingen, de metingen 
te verrichten was, inclusief afstellen en luminantie 
metingen, adapteren en ontspannen van de proefpersoon, 
ongeveer twee en een half uur nodig. Bij een omvang van 23 
rasters kwam het doormeten van de hele serie op ong.eveer 
tien a elf uur. De hele Serie werd daarom in twee dagen 
direkt na elkaar doorgemeten. De volgorde in de 
spatienties van de rasters was volkomen willekeurig. De 
tweede serie werd weer in twee dagen doorgemeten maar dan in 
counter balance. Dit om vermoeidheid~invloeden te 
compenseren. Aan het begin van elke dag en aan het einde 
werd de drempel bepaald_yan de lijn op de dia met een 
spatientie van 0,1 p.gd Dit werd gedaan om inzicht te 
verkrijgen in het verloop van de drempel over een dag. 
Over alle dagen bleek ~et verschil niet groter dan 0,08 
logeenheid te zijn. -1 

Bij het raster met een spatientie van 0,1 p.gd 
trad bij het bepalen van de drempel op het donkere gedeelte 
een moeilijkheid op. Als de proefpersoon aan de donkere 
delen van het raster geadapteerd was bleek de drempel van de 
stimulus een tijdlang nog constant. Na Qngeveer 5 min. bleek 
de stimulus steeds bovendrempelig te bli~ven. Zelfs bij een 
luminantie van de stimulus van 0,04. cd/m was deze nog 
steeds bovendrempelig. Dit is vermoedelijk te wijten aan het 
adapteren van de staaf jes. Daarom is bij deze spatientie 
de luminantie van de lijn gekozen waarbij de invloed van de 
staafjes nag juist niet merkbaar was. (Juist voor ~r snelle 
d r emp e l d a l i n g ) Bi· j spat i en t i es gr o t er d an 7 , 7 p . g d 
mocht de proefpersoon gedurende de hele waarneming over het 
gehele raster kijken omdat dan geen last meer werd 
ondervonden van het verstoren over de plaats van het 
adaptatieniveau. Als de stimulus alleen de punt of een 
enkel element van de streeplijn was, dan was het bij hogere 
spatienties moeilijk om langdurig op een punt te 
f ixeren. Daarom werd het de proefpersoon toegestaan, als de 
stimulus aangeboden werd, kortstondig waar te nemen en even 
de f ixatie te laten verlopen. 
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rraarna moest hij weer fixeren en opnieuw een waarneming 
doen. Als de twee waarnemingen identiek waren deed de 
proefpersoon een uitspraak. Was dit niet zo dan werd nag een 
derde keer gekeken. 

Bij. de proefpersoon K.C.,is van wege de lange tijdsduur 
van de staircasemethode, een serie doorgemeten met de instel
methode. De instelmethode werkt als volgt. Bij een bepaalde 
spatientie wordt de stimulus duidelijk bovendrempelig aan
geboden. De luminantie van de volgende stimulus is een stap 
van o·,05 log eenheid lager, enz. Dit werd voortgezet totdat 
de stimulus niet meer gezien werd. Meteen hierna werd een 
tweede serie begonnen met een stimulus die duidelijk onder
drempelig was. De luminantie werd stapsgewijs verhoogtd tot-

.dat de proefpersoon de stimulus wel waarnam. Voor het 
berekenen van de drempel bij de instelmethode werd het 
gemiddelde genomen van de luminanties van de laatste 
stimulus ult de dalende serie die juist nag wel gezien werd 
en van de laatste uit de stijgende die juist niet meer 
gezien werd. Een zitting bestond uit het doormeten van een 
gehele dalende en gehele stijg~nde serie. Deze procedure 
werd dan gedaan voor de heldere en de donkere delen van het 
raster voor al le spatienties. Een zitting was korter dan 
een zitting bij de staircasemethode .. De tijd die no.dig was· 
om een even betrouwbare meting te doen voor al le zittings 
samen was echter veel !anger dan die van een zitting met de 
double staircasemethode, gerelateerd aan een gelijke 
standaard deviatie van het gemiddelde. On deze reden is dan 
ook alleen met de double staircasemethode verder gewerkt. 

4.4 Metingen van de oogbewegingen. 

De zojuist geschetste problemen met het fixeren waren 
aanleiding om na het uitvoeren van de metingen de oogbewegin
gen tijdens het kijken naar een raster te registreren. Hier
voor werden de zelfde dia's gebruikt als bij de eerdere expe
rimenten2 De gemiddelde luminantie waarbij gekeken werd was 
175 cd/m • Deze is gelijk aan die, die gemeten werd bij de 
double staircasemethode. De oogbewegingen werden gemeten met 
behulp van een Eye-tracker. Voor een beschrijving van de 
werking van de Eye-tracker zie het apendix. De proefpersoon 
moest bij het kijken naar het raster proberen om zo goed 
~ogelijk te fixeren binnen een heldere balk van het raster. 
Deze fixatietesten werden met al le spatienties die ook 
gebruikt werden bij de continue lijn. Buiten het fixeren op 
een raster werden de oogbewegingen oak nog gemeten bij het 
Sterk geconcentreerd fixeren op een enkel punt. Dit 
laatste om een indruk te krijgen van het maximale 
fixatievermogen ten opzichte van het fixa~ievermogen bij het 
kijken naar het raster. On de grootte van de oogbewegingen 
t~ kunnen berekenen moest de proefpersoon naar een zestal 
naast elkaar gelegen punten kijken. Op elk punt moest hij 
even f ixeren en dan op het 
daarnaast gelegen punt enz. Op deze manier konden we door de 
af stand tussen de punten en de waarnemingsaf stand te meten 
de output van de Eye-tracker ijkeri. 
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De output van de Eye-tracker werd op een cassette 
recorder opgenomen en later met een u.v.-schrijver op papier 
gezet. Dit werd zo gedaan om de output meerdere malen te 
kunnen uitschrijven. 
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Hoofdstuk 5. De meetresultaten. 

5.1 Inleiding. 

Aan een zestal conf iguraties werden drempelmetingen 
gedaan: 

a. Een continue lijn gesuperponeerd op het 
raster. 

b. Een streeplijn in fase met het raster ge
projecteerd. 

c. Een element van de streeplijn in fase 
met het raster geprojecteerd. 

d. Een puntvormige stimulus die centraal op 
een witte of een donkere balk van het ras
ter geprojecteerd werd. 

e. Drempelbepalingen van de configuratie a 
op een homogeen belicht vlak. 

f. Drempelbepaling van de puntvormige stimu
lus op een homogeen verlichte achtergrond 
met verschillende luminanties. 

Een zevende meetserie bestond uit het meten van de 
oogbewegingen tijdens het fixeren op een witte balk van het 
raster bij alle gebruikte spatienties. 

Voor drie proefpersonen werd alleen configuratie 
a doorgemeten. Deze proefpersonen waren F.B., J.B. en K.v.C. 
Voor J.B. werden ook de conf iguraties b t/m f doorgemeten. 

5.2.De meetwaarden van de continue lijn. 

Zeals vermeld werd deze conf iguratie voor drie proefper
sonen doorgemeten. In een zitting kreeg de 
proefpersoon ongeveer 36 stimuli aangeboden. Van elke 
zitting werd het aantal overgangen in de double staircase 
bepaald. Van deze overgangen werden de bijbehorende 
luminantiewaarden berekend uit de transmissie van de 
filtercombinatie en de maximale luminantie volgens 

L = t x L n n max. 

Hier in· is Ln de luminantie van de stimulus bij de betref
fende overgang, t de transmissie van de betrokken filter
wielcombinatie. Ln is de luminantie van de stimulus die 
op het scherm gem.~~~n is zonder dat filtering plaats vindt. 
De drempels van de stimuli op het heldere gedeelte en op het 
donkere gedeelte bij een en deze1fde spatientie 
zijn direkt na elkaar gemeten. De diameter van de pupil is 
gedurende al le zittingen regelmatig gemeten met en 
entoptische pupilometer. De gemiddelde pupildiameter was 
4 m.m. 

10 Van de overgangen werd de log genomen.Het 
gemiddelde van de log-waarden is de drempel o

1 
voor de 

eerste zitting. Er geldt dus 
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D van de tweede zitting werd analoog aan o1 berekend. 
0€- eindwaarde voor de drempel werd berekend volgens 

D = 
D 1 + 02 

2 

D~ standaard deviatie S vari de gemiddelde drempel D werd 
benaderd uit de spreidingsbreedte ~D 

S = ~ D x 0 ,89 
12 

De factor 0.89 komt komt uit de benadering volgens Normblad 
Y 101./.7. 12 door de omrekening naar de standaard deviatie van 
het gemiddelde. In de tabellen 5.1, 5.2 en 5.3 staan de 
D-waarden voor de drie proefpersonen. In de grafieken 5.1, 
5.2 en 5.3 staan de D-waarden uitgezet tegen de log van de 
spatientie. De fout staat in alle grafieken aangegeven 
mits deze grater is dan de cirkel of driehoek op het 
betreffende coordinaat. 
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5.3. Meetresultaten voor de streepli jn in fase met het 
raster. 

Analoog aan de manier van berekenen van de drempel uit 
paragraaf 5.1 werden de drempels berekend voor de streeplijn 
in fase met het raster. De drempel voor de streeplijn in 
fase, een enkel element van de streeplijn in fase en 
de puntstimulus werden bij minder spatienties 
doorgemeten. Hiervoor zijn een aantal karakteristieken 
spatienties uitgekozen. Deze spatienties zijn zo 
gekozen dat deze het gehele spatientiegebied omvatten en 
bovendien dichter bij elkaar liggen daar waar de graf iek van 
de continue lijn een kruising van de lijnen gaf. Voor de 
gebruikte spatienties zie tabel 5.4.in het appendix E. 

Het terugbrengen van het aantal spatienties werd 
gedaan om tijd te besparen. 

Voor de meetresultaten zie tabel 5.5. in appendix E. 
Deze drempels werden alleen bij de proefpersoon JB 
bepaald. In grafiek 5.4 staan de meetresultaten uitgezet. 

5.4. Meetresultaten van een element van de streeplijn 
in fase met het raster. 

Identiek aan de paragrafen 5.1 en 5.2 zijn de _drempels 
van een element van de streeplijn bepaald. Voor de meetresul
taten zie tabel 5.6 in appendix E en graf iek 5.5. 

5.5. Puntvormige stimulus die centraal op een witte of een 
donkere balk geprojecteerd wordt. 

De puntvormigestimulus wordt centraal op een witte of 
donkere blak van het raster geprojecteerd. Bij spatien-
ties waarbij de diameter van de puntvormige stimulus grater 
wordt dan de breedte van een witte of donkere balk, werd het 
centrum van de puntstimulus op het centrum van de balk gepro
jecteerd. In tabel 5.7 in appendix E en grafiek 5.6 zijn de 
meetresultaten van deze conf iguratie weergegeven. 

5.6. Projectie van de lijn op een homogeen verlichte 
achtergrond 

De lijn is op een homogene achtergrond geprojec2eerd. De 
luminant~ewaarden van 2de achtergrond waren 340 cd/m , 
175 cd/m en 625 cd/m. Deze waarden zijn zo gekozen 
omdat 340 cd/m overeenkomt met de luminantie van een 2 heldere balk van het raster. De luminantie van 6,5 cd/m 
komt overeen met de luminantie van een donkere balk van het 
raster. 2e gemiddelde luminantie van het raster was 
175 cd/m . In tabel 5.8 staan de gemeten drempels. 
In graf iek 5.2. staan deze meetwaarden aangegeven tegen de 
verticale as een een opengewerkt vierkantje. 
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5.7. Puntvormige stimulus geprojecteerd op een homogeen ver 
lichte achtergrond met verschillende luminanties. 

Bij deze metingen werd de puntvormige stimulus geprojec
teerd op een homogeen verlichte achtergrond. De luminanties 
van de achtergronden waren zo gekozen dat deze de luminantie 
van de heldere balken en de luminantie van de donkere balken 
omvatte. Daartussen werden waarden gekozen die logarithmisch 
op gelijke afstanden lagen. 

Deze metingen werden gedaan om van een bepaalde stimu
lus, die op het raster geprojecteerd werd, de equivalente 
achtergrond te kunnen bepalen. Met equivalente achtergrond 
wordt de homogeen verlichte achtergrond bedoeld die een drem
pel voor een stimulus heeft die gelijk is aan de drempel van 
dezelfde stimulus als deze op een raster geprojecteerd 
wordt. Op deze manier kan men een indruk krijgen van de 
invloed die het raster heeft op het netvlies ten opzichte 
van een homogeen verlichte achtergrond. 
De -Iuminanties waarbij gemeten werd zijn: 

5 cd/m2 

10 
' ' 28 
' ' 70 
' ' 170 

. ' ' 
~00 

' ' 
In tabel 5.8 staan de gemeten drempelwaarden. In graf iek 5.7 
staat de drempel uitgezet als functie vari de luminantie. 

In graf iek 5.7. staat de drempel uitgezet als functie 
van de luminantie. In graf iek 5.8. staat een gecombineerde 
grafiek van de grafieken 5.7. en 5.6. In deze grafiek staat 
dan de equivalente achtergrond behorende bij een bepaalde 
drempel van de puntstimulus als functie van de 
spatientie • 
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5.8 Metingen van de oogbewegingen ti jdens het f ixeren 
op het centrum van een witte balk bij meerdere 
spatienties. 

On een indruk te krijgen van de oogbewegingen tijdens 
het waarnemen, werden de oogbewegingen gemeten met behulp 
van een Eye-tracker. De Eye-tracker kan de rotatiebewegingen 
van het oog meten door vergelijking van de relatieve 
posities van het le en het ~e Purkinje beeld. 
Translaties van het oog hebben relatief weinig invloed op de 
metingen. Zoals vermeld werd de output van de Eye-tracker 
grafisch weergegeven met behulp van een u~v.-schrijver.In de 
zo verkregen gegevens van de oogbewegingen waren duidelijk 
twee klassen te onderscheiden. 

1. Minisaccaden die optraden·als correctie op een 
langzame drift 

2. Minisaccaden die optraden anders dan als een 
correctie op langzame drift 

De driftsnelheid ligt in de orde van grootte van 20 
bgmin/s. Tijdend het fixeren op een enkel punt op een 
~omogeen verlicht veld bleek dat de minisaccaden als 
correctie op drift in het algemeen een grootte hadden van 
5 .! 1 . b gm i n , he t g e en o v e r e en k om t me t e en amp 1 i t u de van 2 , 5 
bgmin in een dimensie. Twee dimensionaal geeft dit een 
gemiddelde van 3,5 bgmin. Deze waarden komen geed overeen 
met Ditchburn (1973). In figuur 5.10 is een gedeelte van 
output gegeven. De minisaccade van A naar B is te zien 
correctie op drift. De sprang van C naar D als een 
willekeurige sprang. 
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Hoofdstuk 6 : Bespreking van de meetresultaten 

Bij de bespreking van de meetgegevens kunnen deze 
opgesplitst worden in twee onderdelen. 

1. Vergelijking van de drempels op de heldere delen van 
het raster. 

2. Vergelijking van de drempels op de donkere delen van 
het raster en de invloeden van -de oogbewegingen. 

6.1 Vergelijking van de drempels- op de witte delen van het 
raster 

Drempels van de continue lijn 

Zoals vermeld werd alleen de continue lijn 
-doorgemeten bij de proefpersonen F.B., J.B. en K.v.C. De 
resultaten staan vermeld in resp. de grafieken 5.1, 5.2 en 
5. 3. 

Bij vergelijking van de grafieken 5.1 en 15.2 blijft de 
drempel gelijk t~t een spatientie van 2 p.gd- .Bij 
ongeveer ~ p.gd- treed ee klein maximum op. De stijging 
is in beide graf ieken ongiveer 0,2 logeenheid. 
Bij spatienties > 7 p.gd- vertonen beide graf ieken een 
daling tot een niveau dat bij F.B. bij hoge_fpatienties 
0,3 logeenheden lager ligt dan bij 0,1 p.gd Bij J.B. is 
dit bij hoge spatienties 10,2 logeenheden lager. Bij een 
spatientie van 0,1 p.gd- mag men er vanuit gaan dat 
het foveale netvlies aan de luminantie van het heldere dee! 
van het raster adapteert. Bij fixeren binnen het 
waarnemingsgebied blijven de randen van de aangrenzende 
donkere delen van het raster ver genoeg van dit 
waarnemingsgebied af, om deze grenzen niet foveaal merken. 
De luminantie van 2het heldere deel van het raster is 
ongeveer 3~0 cd/m • De gemi~delde luminantie van het 
raster is ongeveer 175 cd/m . Bij hoge spatienties 
beweegt het oog over meerdere perioden. Zie voor de 
oogbewegingen als functie van de spatientie grafiek 5.11. 
Het oog krijgt een adaptie niveau overeenkomt met waarden 
daartussen in. 

Een ander effect dat een rol kan spelen is het 
beinvloeden van het apaptatie niveau van de zwak belichte 
delen van het netvlies door de sterker belichte delen. Door 
neurale invloeden en door strooilicht wordt de gevoeligheid 
van het netvlies op de donkere delen lager dan de 
gevoeligheid die de donkere delen zouden hebben zonder deze 
neurale effecten. Dit zou een drempel verlaging bij hoge 
spatienties·verodrzaken van 0,3 logeenheid. Dit komt 
redelijk overeen met de experimentele waarden. 

Conclusie: Bij lage spatienties ( 0,1 p.gd- 1 ) adapteert 
het oog lokaal aan de heldere delen v1n raster • 
Bij hoge spatienties ( > 20 p.gd- ) 
adapteert het oog in de heldere en donkere delen 
aan de gemiddelde luminantie van het raster. 
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Als men vanuit de lijnresponsies ( zie I.P.O. rapport 
nr 402 p.p. H.H. ) via een numerieke convolutie een 
benadering maakt van de responsie van het raster, dan geeft 
bij !age spatienties de rand van een heldere balk een 
verhoogde responsie en de rand van een donkere b1lk een 
verlaagdr responsie. Bij spatienties van 4 p.gd- t/m 
10 p.gd- geeft het raster een reponsie op de heldere 
delen van raster die sterk verhoogd is. Bij hogere 
spatienties geeft het raster een responsie die de 
responsie benadert van een egaal verlicht vlak met een 
luminantie die gelijk is aan de gemiddelde luminantie van 
het raster. Zie hiervoor figuur 6.1. De luminantie van het 
heldere deel van het raster is hierbij 1 gesteld. 
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Figuur 6.1. Benadering van rasterresponsie. 

Als proefpersonen twee stimuli vergelijken dan kunnen 
z11 volgens Roufs en Pellegrino (1979) en Roufs (1980 en 
'81) de maximale helderheden van deze stimuli vergelijken. 

We bepalen eerst de rasterresponsie door een convolutie met 
de lijnspreidfunctie. Vervolgens nemen we aan, in navolging 
van Roufs en Pellegrino, dat de waargenomen helderheid een 
niet lineaire maat is voor deze responsie. Dit laatste is de 
reden voor het uitvoeren van een experiment waarin nagegaan 
werd of een berekende toename van de responsie van een. 
raster ook overeen kwam met een toename in helderheid. 

Bf j vergelijking va~ een referentieraster met een 
spat!~ntie van 8,6 p.gd- me! 1een raster v~n Q.l. 
p.gd en een raster 28 p.gd bleek dat b1j 
gelijkstelli~g van de maximale held~lheden van het raster, 
het referent1e- raster van 8.6 p.gd door de 
proefpersonen J.R. en J.B. als het meest helder werd 
ervaren. Voor de gegevens zie tabel 6.1. De g2middelde 
luminantie van de referentiedia was 99.6 cd/m . 
Overeenkomstige luminantie is de luminantie van de heldere 
delen van de rasters die vergeleken werden met het 
referentieraster. 

p.p. J .R. 
Spatien- Overeen- Standaard 
tie _

1 komstige devi~tie 
( p.gd ) l um. 2 cd/m 

cd/m 

. 0. l 122 12. 3 

28 204 13.8 

Ega.al vlak 84.5 9.2 

p.p. J.B. 

0. l 60 6.4 

28 136 5.0 

Egaal vlak 82 1. 9 

Tabel 6. 1. Helderheids gel i jkstel ling 
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De numerieke relatie met de grootte van de reponsie uit 
figuur 6.1 is nog niet ~~idelijk. Op ''n tiitzondering 
na ( p.p. J.B. 0,1 p.gd ) kan gezegd worden dat de 
referentie stimulus op de heldere delen de hoogste 
helderheid gaf. 

Conclusie: De toename van de drempel (zie fig 5.2) kan 
wellicht lets te maken hebben met de hogere 
responsie van de heldere .delen van het raster 

Uit grafiek 5.3. blijkt dat p.p. K.v.C de paradox nlet 
zo duidelijk optreedt als bij de andere proefpersonen. 1 Bovendien vertoont de drempel een stijging tot 6 p.gd- .De 
visus van deze proefpersoon was 0.8 . Mogelijk is deze visus 
de oorzaak van het niet d~idelijk waarnemen van de paradox. 
Bij spatienties > 7 p.gd- ( F.B. en J.B. ) ligt de 
drempel op de heldere defen van het raster onder die van de 
donkere delen. 

Conclusie: De paradoxale drempel afname in de heldere delen 
van het raster, zoals beschreven door van 
Meeter=~' is gevonden vanaf een spatientie van 
7 p.gd 

Streeplijn in fase met het raster 

De overgang van de continue lijn naar de streeplijn in 
fase is bedoeld om vergissingen van de proefpersoon te 
voorkomen. Het is mogelijk dat de proefpersoon, vooral bij 
hoge spatienties, de stimulus op de heldere delen 
waarneemt terwijl hij een uitspraak moet doen over de 
donkere delen van het raster. Verwisseling kan optreden 
omdat het bij hoge spatienties zeer moeilijk is om met 
zekerheid te zeggen of een stimulus ,die op drempelniveau 
wordt aangeboden, op het heldere gedeelte dan wel op het 
donkere gedeelte van het raster wordt waargenomen. Bij een 
streeplijn in fase is deze verwisseling niet meer 
mogelijk.Het maximum ligt hier bij een spatientie van 8 
p.gd- Dit maximum ligt ongeveer 0,3 logeenheid hoger dan 
dat van de continue lijn. Gaande van !age naar hogere 
spatienties neemt de lengte van de elementen van de 
streeplijn af. De toename van de drempel door lengte 
vermindering moet in overeenstemming zijn met de integratie 
van de puntspreidfunctie volgens Heynen ( I.P.0.- rapport 
387.) E6n element moet gezien worden als een balk met een 
hoogte van 2,86 bgmin. Als we het verschil in drempel 
vergelijken van een element Tet een breedte van 5° ( 0,2 
p.gd- ) en 10 bgmin (6 p.gd- ) dan zijn de breedten 
resp. 300 bgmln 2en 10 bgmin. Dit 2evert een oppe2vlak van 
resp. 858 bg~in : 2,94 log bgmin en 28.6 bgmin 
: 1,46 bgmin . Volgens Heynen levert dit een drempel 
verhoging van 0,19 logeenheden. Experimenteel is 0,32 
logeenheden gevonden. Het verschil van 0,13 logeenheden 
wordt mogelijk veroorzaakt door de verhoogde responsie van 
het raster . De continue lijn vertoont over deze range een 
toename van 0,08 logeenheden. Opgeteld, benadert dit aardig 
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de experimentele waarde. De lengte vermindering geldt ook 
voor de relevante zichtbare delen van de continue lijn. 
Tech ligt de kurve van de drempels van de streeplijn 
significant boven die vande drempels van de continue lijn. 
(zie fig. 6.1). Bij een gelijke luminantie van de stimuli is 
de noeveelheid licht van deze stimuli die op het netvleis 
valt bij de continue lijn twee maal zo hoog als bij de 
streeplijn. Dit zou voor de streeplijn .een drempelverhoging 
van een factor twee veroorzaken bij voldoende hoge 
spatienties. Het verschil in drempel .van deze twee 
stimuli zou mogelijk veroorzaakt kunnen worden door 
integratie over het netvlies. De kurven van de streeplijn en 
van een element van de streeplijn vallen nagenoeg 
samen. Dit zou er op duiden dat het integratie gebied tot 
1,5 a 2 perioden van h!t raster beperkt blijft bij een 
spatientie van 8 p.gd- • · 

Conclusie: De stijging van de drempel van de streeplijn 
in fase kan deels toegeschreven worden aan 
de lengtevermindering van de elementen van 
deze lijn, deels aan de verhoogde reponsie 
van het raster. Het verschil in drempel van de 
streeplijn en de continue lijn duidt op 
integr~tie over het netvlies. 

De paradoxale dreme11verlaging treedt hier op vanaf een 
spatientie van 9,5 p.gd In vergelijking met de 
continue lijn geeft dit een verschuiving naar de hogere 
spatienties. De kurven van de drempels op de donkere 
delen van het raster van de continue lijn en de streeplijn 
vallen samen. Zie fig 6.2. Dit opschuiven wordt veroorzaakt 
door het hoger liggen van de kurve van de streeplijn t.o.v. 
die van de continue lijn, zodat het snijpunt van de kurve 
van de drempels op de heldere delen van de kurve van de 
drempels op de donkere delen verschuift naar de hogere 
spatienties. 

Conclusie: De paradox treedt ook bij de streeplijn in fase 
op, echter bij een hogere spatientie. 

Een element van de streeplijn in fase met raster. 
Een element is bedoeld als de logische overgang van 

de streeplijn naar de puntstimulus. In grafiek 6.1. staan de 
kurven van de drempels op de heldere delen van alle vier de 
conf iguraties samen weergegeven. 
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Grafiek 6.1. Kurven van drempels op de heldere delen. 

Uit grafiek 6.1. blijkt dat de kurven van de streeplijn 
en die van een element r1delijk samenvallen tot een 
spatientie van 7,5 p.gd- Bij deze spatientie begint 
de kurve van de streeplijn een daling. De kurve van 
een element blijft hier stijgen. Ondat de twee kurven 
tot deze spatientie samenvallen, mag aangenomen worden 
dat ook bij een element de verkorting van het 
lijnelement en de verhoogde responsie van het raster in 
gelijke mate van invloed zijn als bij de streeplijn. Dit 
lijkt redelijk daar bij lage spatienties hetzelfde beeld 
van de stimulus iezien wordt. Pas bij hogere spatienties 
zullen duidelijke verschillen optreden tussen deze twee 
stimuli. De kurve van een element heeft een duidelijk 
onregelmatige vorm. Indien we de verschillen tussen de 
kurven met waarschijnlijkheidssommatie (Roufs (1974)) 
proberen te verklaren dan blijkt dat dit niet kan omdat het 
berekende effect veel te klein is. Het verschil wordt 
blijkbaar veroorzaakt door het verschil in responsie op deze 
twee conf iguraties. 
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Conclusie: Het verschil tussen de streeplijn en een 
element van de streeplijn moet veroorzaakt warden 
door verschillen in interactie van de responsies 
van de streeplijn en een element met de 
responsie van het raster 

Het blijven stijgen van de kurve kan verklaard worden 
door de verkleining van oppervlakte bi} hogere 
spatienties. Men verwacht b.ij de waarde van de 
puntstimulus te eindigen. De paradox is ook bij· een 
element significant a1nwezig gebleken bij spatienties 
grater dan 11,5 p.gd- (zie grafiek 5.5). Het verder 
doorschuiven van het gebied waar de paradox zich voordoet 
naar de hogere spatienties, ligt ook hier aan het weer 
hoger liggen van de kurve van een element t.o.v. de 
kurve van de streeplijn in fase. 

Conclusie: Ook bij een element van de streeplijn in 
fase met het raster is de paradoxale 
drempelverlaging aanwezig. 

Puntstimulus 
Uit grafiek 6.1! 1blijkt dat de kurve tot een 

spatientie van 2 p.gd horizontaal loopt. Bij dez~ 
lage spatienties kijkt de waarnemer naar een h~Togeen 
verlicht vlak. Vanaf een spatientie van 2 p.gd gaan 
de donkere ~elen een rol spelen. Men mag dus aannemen dat 
tot 2 p.gd- het oog niet wordt beinvloed door laterale 
effecten, zodat de drempel dan ook onveranderd blijft bij 
dezelfde luminantie. De ku1ve vertoont ee~ stijging tussen 
een s~atientie van 3 p.gd- en 12,5 p.gd- Boven 12,5 
p.gd- daalt de kurve tot een niyeau dat 0,2 logeenheid 
lager ligt dan dat bij 0,1 p.gd- Als men uitgaat van het 
idee dat bij hoge spatienties het oog aan de gemiddelde 
luminantie van het raster adapteert, dan zou men een daling 
verwachten tot een niveau dat 0,3 logeenheid lager ligt. Het 
experiment stemt hier redelijk mee overeen. 

De kurve van de puntstimulus ligt hoger dan die van 
een eleme~t. Dit verschil meet oak hier weer overeen 
komen met de lengte integratie van de puntspreidfunctie. Bij 
vergel!iking van de verschillen bij een spatientie van 
2 p.gd meet een element gezien warden als een balk 
van 30 bij 22,86 bgmin. Dit gieft een oppervlakte van 
85,5 bgmin ~ 1,93 log bgmin • 2De punstimulus hieft 
een opp~rvlakte van 3,14 bgmin ~ 0,5 log bgmin 
Volge~s Heynen geeft dit een drempelverschil van 0,67 log 
bgmin • Experime~teel is op de heldere delen een verschil 
van 0,77 logeenheden en op de donkere delen 0,70 logeenheden 
gevonden. Binnen de onzekerheden is er dus een goede 
overeenkomst. 

Conclusie: De verschillen in drempels van
1

de puntstimulus en 
een element kunnen tot 2 p.gd- verklaard 
warden door het verschil in oppervlakte. 
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Vanaf een spatientie van 7,5 p.gd-l blijft de 
kurve van een element stijgen tot een niveau van dat 
van de pun2stimulus. De oppervlakte van de puntstimulus is 
3,14- bgmin • De oppervlakfe van een element bij een 
spati~ntie van 12,5 p.gd- is 2,86 x 2,t.i. bgmin = 6,9 
bgmin • 
De drempel van de puntstimulus zou hier 0,2 logeenheid hoger 
moeten liggen. Experimenteel is een waarde van 0,2 
logeenheid lager gevonden. De reden is "hier duister. Bij 
kleine oppervlakken kan de stimulus niet meer exact als een 
balk .opgevat worden, maar als een ovaal. Bovendien is de 
exacte invloed van het optisch systeem van de diaprojector 
niet bekend. Nameten van de geometrie van de stimulus is 
helaas niet meer mogelijk, daar na langdurig projecteren de 
dia door warmte onherstelbaar werd aangetast. Men kan echter 
wel zeggen dat de kurve van een element moet blijven 

· stijgen t.g.v. oppervla~te verkleining. tot een 
spatientie van 13 p.gd- • 

Het maximum in de kurve van de puntstimulus kan niet 
verklaard warden met oppervlakte ef fecten, daar de 
oppervlakte van de puntstimulus niet verandert. Het maximum 
moet dus verklaard warden met de interactie van de 
responsies van raster en puntstimulus. 

Zoals bij de behandeling van de continue lijn al is 
opgemerkt 1 warden de witte delen bij een spatientie van 
8,5 p.gd- meer helder ervaren. Het ontstaan avan het 
maximum kan dus veroorzaakt worden door de verhoogde 
responsie van het raster. 

De. vraag is nu, wanneer detecteert de proefpersoon nu 
de stimulus ? Indien de proefpersoon vertikaal langs een 
heldere balk, met een helderheid B, van boven naar beneden 
gaat, dan zal hij een increment D.B waarnemen, als D.B boven
drempelig is. Ekman formuleerde dit als: 

AB = c • B 
~ ... ( 6 • 1 ) 

Fechner (1907) stelde: Juist waarneembare verschillen 
geven subjectief gelijke stappen in het helderheidsdomein. 

Bij een momotone relatie geeft dit: 

AB= (~~)·AL ( 6.2 ) 

AL is het increment in luminantie door de stimulus. L is de 
luminantie van de achtergrond. 

De wet van Weber luidt als volgt: 

Al= c1• L 

Uit 6.2 en 6.3 volgt: 

AB =(~)·c1·L = Cz 
Uit 6.1 en 6.4- volgt: 

..§. _ c L 
dB- ci . dL 

( 6. 3 ) 

( 6.4- ) 
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na integreren: 

( 6. 5 ) 

waarin c de constante van Weber en c 3 de 
constante van tkman is ( Roufs ,1982 ) 

We voeren het volgende postulaat in: 
Het visuele systeem vergelijkt in deze situatie 
maxima. 

Bij lage spatienties wordt een heldere balk 
waargenomen als een relatief groot wit vlak met iets 
lichtere randen. Ondat bij lage spatienties de waarneming 
in het midden van de balk in een klein gebied niet 
beinvloed wordt door deze "randeffecten" wordt de 
stimulus vergeleken met de ongestoorde homogene achtergrond. 

Stel 

B = ( 6. 6 ) 

We voeren nu in navolging van Roufs en Pellegrino 
(1979) in het tijd domein een eenheidsresponsie u in, dan 
wordt 6.6 (voor het r~ster) met inachtname van het 
postulaat: 

Br= 
Sr 

c4(L.0) en 

dBr = Brl Sr S.c 4 .L .Q .dL 

zodat S-1 6r aB = c5 .L .a .aL r 

S-1 
De fact6r L is binnen het gebruikte rooster een 
constante. De factor Sr mogelijk niet voor al le gebruikte 
roosters. 

Als B(raster) constant is op detectie drempel 
dan gaat 6Lraster volgens: 

a1 = c 1 . a -Sr = ~ -r c5 • B- I .... er L u 

niveau 

( 6. 7) 

Indien de puntbron bij projectie op het raster een toename 
B veroorzaakt dan kan men bij eindige energie stellen: 

( 6 . 8 ) 

met: 
6A = de oppervlakte :p = luminantie van de puntstimulus 
u
0 

= eenheidsresponsie op een puntstimulus 
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C3.C4 = C7 

(AA.Lp.Oo)sP = c7.(Lr.Or)Br 

L = 1 1 -Sp {Sr/ap) • {Sr/Sp) 
P 'TTA ·-:-·c .L • .u 

met 
il~ ua· r 

Empirisch is geb.leken dat Sp> Br. Opgemerkt dient te worden 
dat Br waarschijnlijk niet over het gehele spatientie
gebied voldoende constant is. Ook is uit experimenten 
gebleken dat8p = 0,5ten er = 0,35 redelijke waarden zijn 
Marks (197l)zodat 8 = 0,7. Hieruit volgt: 

( 6. 9) 

Neem uit de benaderde rasterresponsie voor !age, midden en 
hoge spatienties: 

Or ( l aag) = 1 
~r(midden) = 5,5 
ur(hoog) = 0,5 

~ log L,..(1) = 
p 

= 0,7 • log if1 = 0,52 

Experimenteel is 1,74 - 1,44 = 0,3 logeenheid gevonden. 
Waa r sch i j n l i j k he e f t 8 r bi j l age spat i en t i es e en k l e i n ere 
waarde. De theoretiscn benadering heeft dan de goede orde 
van grootte. 

Uit bovenstaande benadering blijkt dat als men uitgaat 
van de responsie wereld, het gedrag van de drempel van de 
puntstimulus redelijk benaderd kan warden. In bovenstaande 
brekening ontbreekt de lineaire component. Een vast referen
tie niveau is daarom niet bekend. Het benaderen van de 
drempel bij hogere spatienties via deze methode is nu nog 
niet mogelijk omdat er geen redelijk betrouwbare gegevens 
bekend zijn van ~r en Sp bij hoge spatienties. 

Conclusie: Men kan_}ot een ~patientie van ongeveer 
10 p.gd de stijging van de drempel van de 
puntstimulus redelijk benaderen uit de inter
actie van de responsies van het raster en 
puntstimulus. De daling kan wellicht verklaard 
worden uit het afnemen van de responsie van het 
raster bij hoge spatienties. 
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6.2. Vergelijking van de drempels op de donkere delen 
van het raster en invloeden van oogbewegingen. 

Uit grafiek 6.2. blijkt dat de kurven van de drempels 
van de continue lijn, de streeplijn en een element 
nagenoeg samenvallen. De kurve van de puntstimulus ligt 
hoger bij de lagere spatienties. Het verschil in drempel 
van de puntstimulus en de drempel van de andere stimuli kan 
verklaard worden uit het verschil in oppervlak. ( Zie hier 
voor par. 6.1. De puntstimulus) · 

-1 

.. ------· .... -· 
a ...... -___ ..... 

--- . 

.... --

Crat1ak 6.2. 
4nspela op 4• 
4onkare 4•la11 TUl 

!lei rutec·. 
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.. _ .... --· 

eY 
I 

.i/a/3 
a 

a• oozrtima• liJll 
fJ • •tr"Mpl1J11 

}' • ''4 •l•laent 
S• 1111AU'1. .. 11.1a 

-i:o •• , -.a -.7 ··' •• , ··-' ··' -.2 -.1 o .1 .2 .3 ·" .5 .& .1 .a ,, 1.0 1,1 1.2 1.3 1,, 1 s 1 6 .1 1 10 . . 

Graf iek 6.2. Kurven van de drempels op de donkere delen. 

Bij lage spatienties kijkt de waarnemer naar een 
relatief groot, donker vlak. Het oog adapteert aan deze lage 
luminantie, zodat het een hoge gevoeligheid heeft. Hiermee 
kan men de lage drempel bij lage spatienties verklaren. 
De kurven vertonen een monotoon stijgende tendens. 
Befnvloeding van ·het adaptatie niveau door naast liggende 
heldere delen van het raster'· heeft een drempelverhoging tot 
gevolg. Dit kan drie oorzaken hebben. Ten eerste een 
neurale oorzaak. Ten tweede veroorzaakt worden door 
oogbewegingen. Ult grafiek 5.9 blijkt dat bij een gemiddelde 
amplitude van de oogbewegingen van 2,5 bgmin het oog nog 
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binnen e6n_~onk~re.balk .blijft bij_yen spatientie 
van .3 p.gd • D1t is 0,49 log p.gd . Bij deze 
spatientie hebben de witte balken al een invloed op de 
adapiati~ toestand van het netvlies t.g.v. de oogbewegingen. 
Tijdens het waarnemen maakt het oog bewegingen die een 
grotere amplitude hebben dan 2,5 bgmin. De tijdsduur en het 
aantal verstoringen is niet bekend. Het 
is echter duidelijk dat de oogbewegingen een verlaging van 
de gevoeligheid veroorzaken. Dit al variaf de laagst 
doorgemeten spatienties. De de~de oorzaak kan strooilicht 
van de heldere op de donkere delen zijn. ( v. Meeteren. 
(197.3)). Hoe groot ieder van deze invloeden zijn is niet 
bekend. Oat de drie kurven samenvallen, wijst erop dat, 
zeker bij !age spatienties, de waarschijnlijksheids
sommatie geen invloed van betekenis kan hebben bij de 
verklaring van het verloop van de kurven. De verschillen bij 
de hoge spatienties zljn significant,maar kunnen wel met 
waarschijnlijkheidssommatie verklaard warden. Bij hoge 
spatienties n.l. liggen de kurven van continue lijn, 
streeplijn en een element opeen volgend boven elkaar. 
(zie grafiek 6.2.) 

Conclusie: De gevoeligheid van het netvl·ies bepaalt het 
verloop van de drempels op de donkere delen 
van het raster. Bij hoge spatienties is "dit 
niet duidelijk. 

Uit grafiek 5.17 blijkt dat de drempel van de 
puntstimulus op homogeen verlichte vlakken volgens de wet 
van Weber verloopt. In grafiek 5.8. staan de overeenkomsfige 
equivalente achtergronden gegeven van de drempels van de 
puntstimulus. De kurve van de drempels op de heldere delen 
van het raster loopt bij !age spatienties horizontaal. 
Hieruit kan men concluderen dat bij !age spatienties er 
geen verandering bij de heldere delen van raster optreedt en 
wel bij de donkere delen. Dit duidt erop dat de witte delen 
van het raster wel invloed hebben op het waarnemen op de 
donkere delen, maar dat het omgekeerde niet het geval is. 
Oat is consistent met het niet lineair gedrag van het 
visuele systeem. 
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Hoofdstuk 7 Conclusies. 

De conclusies die uit dit onderzoek kunnen worden 
getrokken, zijn in dit hoofdstuk samengevat.Ze luiden als 
vol gt: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Slotwoord 

De paradox, zoals beschreven door 
van Mee t er en , i s r e p r o d u c e e r baa r 
voor de continue lijn, de streeplijn 
in fase met het raster en een 
element van de streeplijn in fase. 

Bij lage spatienties adapteert 
het oog aan de heldere of aan de don
kere delen van het raster. Bij hoge 
spatienties aan de gemiddelde 
luminantie van het raster. 

De stei lheid van de kurve~ van _de 
drempels op de heldere delen van het 
raster en de verschillen in drempels 
van de g e b r u i k t e s t i mu l i k u n n en b i j l age 
spatienties verklaard worden uit 
de verschillen in oppervlak. 

De paradox kan mogelijk verklaard 
worden uit de interacties van de 
responsies van de stimulus en die 
van het raster. 

Graag maak ik op deze plaats gebruik van de 
mogelijkheid dank te zeggen aan iedereen d'ie mij steeds· 
bereidwillig tot steun was. In het bijzonder wil ik Frans 
Blommaert en Jacques Roufs danken voor hun geduldige en 
vakkundige begel~iding. 

Verder dank ik de heer Koenderink voor zijn 
medewerking bij het delegeren van het onderzoek van de 
R.U.U. naar het I.P.O. Tot slot dank ik mijn vrouw Marian en 
mijn twee kinderen Simone en Maurice voor hun aandeel dat ze 
bijgedragen hebben. 
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Appendix A. Beschrijving van de Eye-tracker. 

Measurement of Eye Rotation by the. Double Purkinje 
Image Method . 

Principle. As light passes through the eye, reflections 
occur at the various interface surfaces. At the surf~ce of 
the cornea, there is the well-known corneal reflection or 
the first Purkinje image, a second one occurs at the rear 
surface of the cornea, a third one occurs at the front 

EA 
~R c, 
.. 

FH 

CA 

.. 7""71 
(Ill 

Fisure 33. Simple rield repreientltioa of coma and rear 
llU'face of lens (Cormweet .l Crane, Note 11). Location of tile 
first and fourth Purldnje images Cor (a) collimated light on tile 
-re WI and (b) collimated light at angle 4 from optic axil of 
tile eye; EA, eye WI; FT, fine Purkinje image; FH, fourth 
Purldnje image; L. lens; C, cornea. The dark .-:tioa of uc 
ii Che equin.lent minor ror tile fourth Pll:rkinje re1Jec1:ioa. 

surface of the lens, and a fourth occun at the rear sur· 
face of the lens where it interfaces with the vitreous 
humor. The second Purkinje image is relatively dim, the 
third Purkinje image is Conned in a plane far from the 
others, and these two are not used in this measure· 
ment method. 

Comsweet and Crane {1973) used the first and fourth 
Purkinje reflections as the two features of the eye which 
they track. Like the relatioruhip between the corneal 
reflection and the pupil CCltter, these two marks move 
tog~ther under eye translation but differentially under 
eye:·rotation. 

For purposes of simplicity, the two surf aces in ques
tion-the front of the cornea and the rear of the 
Jens-are assumed to resemble a dam shell arrangement 
(shown in Figure 33) where both surfaces have the same 
radius of curvature and have a separation equal to their 
radius of curvature. C 1 is the center of curvature for the 
cornea, and c. is the center of curvature of the rear of 
the lens. If these two surfaces are assumed to be spheri· 
cal, the effect of collimated incident tight is to produce 
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rigure 34. Schematic layout ol !he double t"Urt:inje i.mqe 
eye tncker (Comsweet A C12ne, 1973). Schematic ol die 
eye-cnclter optial system: VT, risua.I tupt: R. allowed ranp 
ol eye movetMnts; IA, input axil; CA. collection uis; CA', 
extension of coDeclinj axil; S, light Jamee; S1 , artificia.I pupil 
imqe at pupil of eye; CW, chopper wheel; S1 , JOUrce ot Purkinje 
pattern, imaged at iNwty; .OC. dichroic minor; M, front surW:e 
minor; M11: and w,, moton that drive M in x and y direction, 
respectively; BS, beam splitter; Pa and P,, quadrant phoCOCeils, 
A.. apertllre la froat of P •• Foc:a1 lengths ol lat1ea I.,, 
I.,, aACI L, an 60, I.SO, aad 90 mm. 

the two images roughly in the center, equidistant 
between the two surfaces. The distance that each image 
moves as a result of eye rotation is related to the dis· 
tance from the center of rotation CR to the center of 
curvature for the surf ace that fonns it. The separation 
of the two images as a function of eye rotation ~ is ap
proximately given by S = 7 sin ~ where S is .~ milli· . , 
nieten. . 

Change in separation between these two images there· 
fore is directly related to the angular rotation of the eye 
and independent of head translation. 

Implementation. Figure 34 shows the optics employ
ed for this kind of measurement. From a light source 
S, Circular Aperture S2 forms two Purkinje images on 
the eye. Collection Optics I.. vie!'. the eye and image 
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Appendix A. Beschri jving van de Eye-tracker. 

the two Purlcinje reflections on the two photodetectors, 
P1 and P4 • These are four-quadrant photodetectors 
which yield a signal proportional to the position of the 
image off center. They control servomotors to drive each 
image continuously to center. The fmal output is the 
differenc: in the electrical signals that are generated 
in the servomechanisms required to maintain a centered 
null condition. As the eye trmslates, both images move 
in the same maMer, and the difference is effectively 
zero. This is perfonned in both axes. The two Purkinje 
images are separated by the optics so that they can be 
tracked independently. ___ . . 

This instrument has been developing through a num
ber of stages. The recent units have allowable head 
motion of ±.5 cm in all three axes. Automatic focusing 
has been included to allow head movements along the 
optic axis. The field of view allows a coverage of± 1 S deg 
vertically and horizontally. Although very precise align· 
ments are necemry to obtain the proper image position; 
the illumination optics-have themselves been controlled 
to track the motion of the eye and place the illumina-
tion on the pupil. · 

The bandwidth of the system, which is limited by the 
servomotors whicl1 <lrtve the photodetectors, is quite 
high-up to 300 Hz. The' instrument also boasts an accu
racy of 2 min of arc in response to 1 deg of step. 

Evaluation of the double Purk.inje image eye tracker. 
This technique represents a new and promising way of 
monitoring eye movements. It is the only head· 
movement-independent eye-tracking method which can 
measure eye position with such accuracies. It has a 
higher frequency response than the television systems. In 
these ways it is superior to the pupil center-cllrneai 
reflection center method. 

It is plaMed to integrate accommodat.ion measure
ment using the Stanford Research Institute optorneter 
(Comsweet &:. Crane, Note 11), into this system so that 
the power to the eye is also measured along with eye 
rotation for what is effectively a three-<iimensional eye 
position determination. 

The eye tracker falls slightly short of other techni· 
ques in the field of view (±15 deg) which is pupil
diameter dependent. It also requires higher illumination 
than the other techniques in order to bring the fourth 
Purlcinje image above the noise. The allowable head 
movement is, still, not very large; but this may also be 
further increased. It appears also that the optics need to 
be fairly close to the eye. What the system cannot 
provide is pupil diameter, but this may also be later 
incorporated. . 

Nonnally for high-precision measurement using this 
instrument, the head is stabilized with a bite board. 
Some experiments usu.ally r!!quiring contact lenses 
have been perfonned with this device. . 
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Appendix B Tabellen van hoofdstuk 2. 

Spatientie meest hel-
in p.gd- der 
(dianummer) zwart/wit 

0,08 

0,6 

l '2 

2,9 

2,9 

2,9 

3,6 

3,6 

3,7 

lj.' 8 

5,0 

5 ,_o 

7' l 

7' l 

10,0 

10,0 

10,0 

(1) zwart 

( 5) zwar t 

(6) zwart 

(20) wit na fix 
zwart 

(29) zwart 

(30) zwart 

(22) wit fix 
zwart 

· ( 23) zwar t 

(24) -

( l 0) zwar t 

(17) wit 

(21) wit fix 
zwart 

(27) wit 

(28) wit 

(25) wit 

(26) wit 

(31) continue 

14,3 (18) continue 

Lwit = 85 cd/m
2 

Ldonker = 2 cd/m2 
85-2 contrast = 85 + 2 = 0,95 

onder 
drempelig 

fading 

wit op dr. nee 

wit 

wit 

fix wit 

wit 

wit 

zwart op 
drempel 

zwart 

zwart 

zwart 

t>>O 
zwart 

nee 

bijna bij 
zwar t 

wit 

eerst wit 
dan zwart 

ja 

zwart 
(sterk) 

eerst wit 
dan zwar t 

nee 

nee 

nee 

t>>O 
zwart 

Tabel 2.1. 

fovea le kussen-
contrast vorming 
verscherping 

nee ja 

nee ja 

nee nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

ja 

ja 

ja 

nee 

nee 
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Appendix B Tabellen van hoofdstuk 2. 

Spatien!ie meest hel-
in p.gd der 
(dianummer) zwart/wit 

0,08 

0,6 

1 '2 

2,9 

2,9 

3,3 

3,6 

3,6 

3,7 

5,a 

5,0 

6,6 

7' 1 

7' 1 

10,0 

10,0 

14 '3' 

(1) wit 

(5) wit 

( 6) 

(29) wit 

(30) wit 

(3) wit 

"(22) wit 

(23) wit 

( 24) wit . 

(10) wit 

(17) continue 
t>>O wit 

(21) wit 

(2) wit 

(27) continue 
t>>O wit 

(~8) wit 

(25) wit t>>O 
continue 

(26) wit 

(31) continue 

(18) continue 

Lwit = 250 cd/m
2 

onder 
drempelig 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

zwart op 
drempel 

nee 

nee 

nee 

nee 

wit op 
drempel 

nee 

zwart 

nee 

nee 

fading fovea le kussen-
contrast vorming 

ja t>>O 
wit 

ja eerst 
wit 

ja 

ja 

me est bi j 
wit 

ja 

ja 

ja 

ja eerst 
zwar t 

verscherping 

nee 

nee 

nee 

ja 

nee 

nee 

bijna bij weinig 
zwart 

ja weinig 

we i n i g b i j nee 
wit 

zwar t soms j a 
wit 

s n el zwa r t j a 

weinig ja 

weinig ja 

nee ja 

nee ja 

ja 

j a 

ja 

weinig 

ja 

ja 

ja 

ja 

nee 

ja 

ja 

L = 165 cd/m2 
·donker contrast = 0,2 

tabel 2.2. 
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Aeeendix B Tabellen van hoofdstuk 2. 

Spatientle meest hel- ender fading f oveale kussen-
in p.gd- der drempelig contrast vorming 
(dianummer) zwar t /wit verscherping 

0,08 (1) zwart nee wit nee ja 

0,6 ( 5) zwart wit op eerst wit nee ja 
drempel dan zwar t 

l '2 (6) zwart wit op eerst wit nee ja 
drempel dan zwar t 

2,9 (20) wit nee ja nee weinig 

2,9 (29) wit nee ja nee ja 

2,9 (30) zwart wit ja nee nee 

3,3 (3) zwart nee snel wit nee ja 

3,6 (22) zwart wit zwart nee nee 

3,6 (23) wit nee ja nee nee 

3,T ( 24-) wit nee nee nee nee 

4- '8. (10) zwart wit ja nee nee 

5,0 (17) wit nee ja ja nee 

5,0 (21) wit nee snel zwar t weinig nee 

6,6 (2) zwart nee wit nee ja 

7,1 . ( 27) wit zwart ja ja nee 

7' l (28) wit nee ja ja nee 

10,0 (25) wit zwart ja ja nee 

10,0 (26) wit zwar t ja ja nee 

10,0 (31) f oveaal wit zwart ja ja nee 
p.fov.gelijk 

14-' 3 (19) wit zwar t ja j a nee 

twit = 115 cd/m
2 

Ldonker = 94- cd/m2 contrast = 0,10 

tabel 2.3 
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Aeeendix B Tabellen van hoofdstuk 2. 

patientij meest hel-
in p.gd- der 
(dianummer) zwart/wit 

0,08 ( 1) ge 1 i j k 

0,6 ( 5) wit 

1'2 (6) wit 

2,9 (20) wit 

2,9 (29) eerst wit 
dan gelijk 

2,9 (30) eerst wit 
dan gel i j k 

3,3 (3) gelijk 

3,6 (22) wit 

3,6 (23) wit 

3,7 ( 24-) gelijk 

4-' 8 (10 ( wit 

5,0 ( 1 7 ) wit 

5,0 (21) wit 

6,6 (2) wit 

7' 1 (27) continue + 
Witte punt en. 

7' 1 (28) wit 

10,0 (25) wit 

10,0 ( 26) wit 

10,0 ( 31 ) continue 

14- '3 (19) continue 
t>>O wit 

L . = 180 cd/m2 
Wl t 

onder fading 
drempelig 

nee nee 

nee eerst wit 

nee ja 

nee nee 

nee ja 

nee ja 

nee ja 

nee ja 

nee wit 

nee weinig 

nee ja 

nee nee 

nee ja 

nee ja 

nee nee 

nee snel zwart 

zwart ja 

zwar t ja 

nee nee 

nee nee 

2 
Ld k = 110 cd/m on er 

Tabel 2.4-. 

fovea le kussen-
contrast vorming 
verscherping 

nee ja 

nee ja 

nee ja 

nee nee 

nee nee 

nee nee 

nee ja 

nee weinig 

nee nee 

weinig nee 

weinig ja 

weinig nee 

weinig nee 

nee ja 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

ja nee 

j a nee 

contrast = 0,24-
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Append ix B Tabellen van hoofdstuk 2. 

Spatientie meest hel- onder 
drempelig 

fading fovea le kussen-
in p.gd- der 
(dianumner) zwart/wit 

0,08 

0,6 

1,2 

2,9 

2,9 

2,9 

3,3 

3,6 

3,6 

3,7 

5,0 

( 1) zwar t 

( 5) zwar t 

(6) zwart 

(20) wit 

(29) wit 

(30) zwart 

(3) zwart 

(22) zwart 

(23) eerst wit 
dan gelijk 

(24) wit 

(10) zwart op 
drempel 

(17) wit 

wit op 
drempel 

wit 

nee 

nee 

nee 

wit 

wit op 
drempel 

wit 

nee 

nee 

wit 

nee 

5,0 (21) pnt.wit t>O nee 
onderdremp. 

6,6 

7,1 

7' 1 

10,0 

10,0 

10 '0 

llf,.T 

{ 2) zwar t 

(27) wit 

(28) wit 

(25) wit 

(26) wit 

(31) wit 

(19) wit 

wit op 
drempel, 

zwar t 

zwart 

zwar t 

zwart 

zwart 

zwart 

contrast vorming 
verscherping 

wit nee 

zwart nee 

snel wit nee 

eer st wit nee 
zwart bijna 

ja nee 

ja nee 

wit nee 
zwart bijna 

ja nee 

ja nee 

ja eerst nee 
wit 

snel zwart nee 

ja nee 

snel wit nee 
t>>O zwart 

wit 

ja 

ja 

we-inig 

ja 

weinig 

wit 

nee 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

nee 

nee 

nee 

ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

. j a 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

nee 

L . = 14 5 c d /m 2 
Wl t L - 18 cd/m2 

donker - contrast = 0,78 

Tabel 2.5. 
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Appendix C. Tabellen van hoofdstuk 3. 

Ingestelde Gem van 
waarde luminantie 

1.0 2.07 

l.5 2.06 

2.0 2.03 

2.5 1.96 

3.0 1.84 

3.5 1.96 

4.0 1.48 

4. 5 1. 23 

5.0 0.88 

5.5 0.53 

Standaard
dev i at i e 

0. 004 

0.007 

0.005 

0.004 

0.000 

0. 004 

0.007 

0.010 

0.030 

0.030 

tabel 3.1. Bepaling werkgebied diafragma . 
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Appendix C. Tab~llen ·van hoofdstuk 3. 

In tabel 3.2.·staan de D-waarden behorende bij de standen 1 
t/m 13. ·Het diafragma staat helemaal open in stand 1. 

Diaf ragma -Log van de 
stand. t r an sm i s s i e • 

1 0.00 

2 0.03 

3 0.06 

L; 0.09 

5 0. 13 

6 0.19 

7 0.23 

8 0.28 

9 0. 34-

10 0.38 

1 1 0. 4-3 

12 0. 4-9 

13 0.53 

Tabel 3.2.Transmissies van het diaf ragma 
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Appendix D. Tabellen van hoofdstuk 4. 

Dianummer. Spatientie. log spatientie. 

l 0' 11 -0,97 
2 0,21 -0,68 
3 0,55 -0,26 
4 l ' l 0,04 
5 2,2 0,34 • 6 3,2 0 '51 
7 4,4 0,64 
8 5,3 0,72 
9 6,5 0,82 
10 7,4 0,87 
l 1 8,6 0,93 
12 10,0 l '0 
13 11 '0 1,04 
14 12,3 1,09 
15 15,5 1,19 
16 18,2 1,26 
17 22,0 1,34 
18 2.7' 9 1,45 

Tabel 4. l. Gebruikte spatienties 

.. 
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Appendix E. Tabellen van hoofdstuk 5. 

Dia Spatien- Log spa- Drempel s in Drempel s in 
nummer tie _

1 tientie wit 2 dr.wit 2 zwar t 2 dr.zwar2 
p.gd log(p/gd) logcd/m logcd/m logcd/m logcd/m 

1 4.4 0.64 0.96 0.09 0.77 0.05 

2 11. 0 1. 04 0.64 0.04 1. 30 0.00 

3. 6.5 0.82 0.93 0.03 1. 02 0.07 

4 22.0 1.34 0.50 0.04 1. 43 0.00 

5 12.3 1. 09 0.63 0.04 

6 1.1 0.04 0.89 0.18 0.07 0.05 

7 7.4 0.87 0.89 o·. o 1 1. 39 0.03 

9 .18. 2 1.26 0.49 0.02 1. 46 o.oo 

10 0.6 -0.26 0.90 0. 11 -0. 18 0.04 
. 

11 8.6 0.93 0.77 0.01 1. 4 .3" 0 .. 03 
j 

12 3.2 0.51 1.05 0.02 0.67 0.02 

"' 13 9.9 1.45 0.43 0.04 

L4 15.5 1. 19 0.46 0.01 

16 2.2 0.34 0.93 0.04 0.50 0.01 

17 1.0 1. 00 0.70 0.01 1. 51 0.00 -
18 5.3 0.72 1. 00 0.08 ·O. 91 0. 12 

21 0. 1 -0.97 0.81 0.00 -0.78 0.00 

Tabel 5. 1 Dremeels F.B. 

• 
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Appendix E. Tabellen van hoofdstuk 5. 

Dia Spatien- Log spa- Drempel s in Drempel s in 
numner tie _

1 tientie wit 2 dr.wit 2 zwart 2 dr.zwar2 
p.gd log(p/gd) logcd/m logcd/m logcd/m logcd/m 

.. 1 4.4 0.64 0.51 0.02 0.33 0.04 

2 11. 0 1. 04 0.62 0.01 1. 20 0.09 .. 
3 6.5 0.82 0.58 0.05 0.55 0.03 

4 22.0 1.34 0.31 0.02 1. 44- 0.01 

5 12.3 1.09 0.53 0.01 1. 36 0.01 

6 1. 1 0.04 0.49 0.13 -0.35 0. Ol/. 

7 7.4 0.87 0.56 0.08 0.58 0.02 

9 18.2 1. 26 0.48 0.03 .. 1. 50 0.01 

10 0.6 -0.26 0.48 0.05 -0.60 0.05 

11 8.6 0.93 0.72 0.05 0. 33· 0. 11 

' LZ 3.2 0.51 0.56 0.06 0.31 0.05 

,. 13 2T. 9 1. 45 0.35 0.01 

14 1 5 • .5 1. 19 0.53 0.03 

16 2.2 0. 3l/. 0. 84- 0.02 0. 10 0.03 

17 10.0 1. 00 0.66 0.05 -1.22 0.03 -
18 5.3 0.72 0.85 0.03 0.65 0.03 

20 0.2 -0.68 0. [/. 7 0.06 -0.51 0. Ol/. 

21 0. 1 -0.97 0.49 0.03 -0.98 0.03 

Tabel 5.2 Drempels J.B. 
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Appendix E. Tabellen van hoofdstuk 5 . 

dia- Spat in- Log spa- Drempel Drempel 
nummer tie _

1 
tientie _1 wit zwart 

p.gd log p.gd log 2 log 2 cd/m cd/m 

1 4 . 4 0. 64 0. 7 4 0.77 

2 11. 0 1. 04 0.66 

3 6.5 0.82 0.87 

5 12.3 
\ 

1. 09 0.87 ' 

6 1. 1 0. 04- 0.70 0. 45 

7 7 • 4 0.87 0.96 0.86 

9 18.2 1. 26 0.58 

10 06 -0 .·26 0.51 0.10 

11 8.6 0.93 0.89 0.77 

12 3.2 0.51 0.87 0.70 

13 27.9 1. 45 0. 46 
,,. 

14 15.5 1.19 0.81 

16 2.2 0. 34 0.77 0.65 

18 5.3 0.72 0. 84 0. 84 

Tabel 5. 3. Drempels K.v.c. 

dianummer. spatie~tie log spatientie 
(p.gd- ) 

1 4.41 0. 64-
5 12.31 1. 09 
7 7.35 0.87 
16 2.2 0.34 
17 9.97 1. 00 
21 0. 11 -0.97 

Tabel 5 . 4 . Gebruikte karakteristieke freguenties. 
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Appendix E. Tabellen van hoofdstuk 5. 

Dia Spatien- Log spa- Drempel s in Drempel s in 
nunmer tie _

1 tientie wit 2 dr.wit 2 zwart 2 dr.zwar2 
p.gd log(p/gd) logcd/m logcd/m logcd/m logcd/m 

.. 
1 4 • 4 0. 64 0.99 0.02 0.41 0. 04-

• 5 12.3 1. 09 0.95 0.02 1. 60 0.01 

T 7.4 0.87 l.05 0. 04- 0.77 0.01 

16 2.2 0. 34- 0.90 0. 04- -0.05 0. 04-

17 10.0 1.00 0.88 0. 0 l' 0.99 0.07 

21 0. 1 -0.97 0.44 0.03 -0.91 0.03 

Tabel 5. 5. Streeplijn in f ase J.B. 

Dia Spatien- Log spa- Drempel s in Drempel s in 
nummer tie _

1 tientie wit 2 dr.wit 2 zwart 2 dr.zwar2 
p.gd log(p/gd) logcd/m logcd/m 1 ogcd l.r:t logcd/m 

4 
17 10.0 1. 00 1. 36 0.12 1. 07 0.04 

• L 4.4 0.64 l • 1 l 0.08 0.38 0.02 

5 12.3 1. 09 l. 70 0.02 l. 86 0.01 

7 7.4 0.87 l. 07 0.03 0.67 0.08 

16 2.2 0.34 0.65 0.03 -0.14 0.01 

21 0. 1 -0.97 0.44 0.03 -0.91 0.03 

Tabel 5.6. Een element van de streeplijn in f ase p.p.JB 



-66-

·Appendix E. Tabellen van hoofdstuk 5. 

Dia Spatien- Log spa- Drempel s in Drempel s in 
nummer tie _

1 tientie wit 2 dr.wit 2 zwart 2 dr.zwar~ 
p.gd log(p/gd) logcd/m logcd/m logcd/m logcd/m 

"' 17 10.0 1. 00 I. 74 0.02 I. 20 0.03 

" 1 4 • 4 0. 64 I. 50 0.09 0.69 0.01 

7 7. 4- 0.87 I. 75 0. 04- 1 . 14- 0. 11 

16 2.2 0. 34- I. 41 0.04 0.56 0.02 

5 12.3 I. 09 I. 4-9 0. 04- I. 4-0 0.05 

21 0. 1 -0.97 1. 44 0.01 -0.04- 0.19 

13 27.9 1.45 I. 31 0.09 

14 15.5 1.19 1.18 0.02 

Tabel 5.7. Puntstimulus centraal op balk J.B. 

Luminantie. Drempel s in 
homogien veld 1 i j n 2 · d r e'21p e 1 
(cd/m ) logcd/m logcd/m 

6 -1.01 0.02 

165 -0.02 0.02 

365 0.39 0.01 

Tabel 5. 8. Drempels op homogene achtergrond bi i continue 
lll.!! 

Luminantie Drempel s in 
homogien veld punt 2 (cd/m ) logcd/m 

dre'21pel 
logcd/m 

5 -0.12 0.02 

10 0. 10 0.01 

28 0.36 0.07 

70 0.59 0.03 

' 
170 0.95 o. 13 

400 1.08 0.03 

Tabel 5.9 Drempel puntstimulus op homogene achtergrond 
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Appendix E. Tabellen van hoof dstuk 5. 

dia- spa-
nunmer ti en-

tie 

l 2.8 

2 6.9 

3 q.. 0 

q. 15 • q. 

5 7.7 

6 0.7 

7 q.. 6 

8 19.2 

9 11. 5 

10 0.3 

11 5.3 

12 2.0 

13 17.2 

14- 9.7 

15 22.2 

16 1.4 

17 6.2 

18 3.4 

alleen 
fix. 

Mini saccaden: 
Stappen: 
Totaal: 

log spa- mini- totaal stappen bgmin 
ti en- sacc. per 
tie ( bgmi n) (bgmin) (bgmin) cycle 

0. q.5 q.. 1 q. • 7 6.5 21 

0. 84- 4 • q. 7.2 7.5 8.7 

0.60 q. • 9 6.0 7.2 15 

1. 19 q.. 9 8. 1 9.9 3.9 

0.89 4.9 6 . q. 7.8 7.8 

-0. 15 5.0 8.8 10.4 85 

0.66 q.. 6 q. • 9 5.9 13 

1.28 5 • q. 7.4 9. 1 3. 1 

1.06 5.0 6.3 8.0 5.2 

-0.52 6.5 10.8 11. 9 200-

0.72 3.9 5.0 6.7 11. 3 

0.30 3.6 4- • 6 6 . 4- 30 

1. 24 5.6 7. 1 8 . 4- 3.5 

0.99 5.2 6.3 7.0 6.2 

1. 35 4.8 5.9 6.8 2.7 

0.15 4-. 4 5.4 6.8 4-2. 8 

0.79 3.3 4.5 6.3 9.7 

0.53 3.7 4.7 6. 1 17.6 

3.7 4.41 5. 4-

Correctie op drift. 
Saccaden niet na drift 
Minisaccaden en stappen m~egeteld. 

Tabel 5.10. Oogbewegingen. 

stand. 
dev. 
mini maxi 

1. 2 1. 3 

0.8 2.5 

2.0 1. 9 

1. 4 5.3 

1. 6 2.4 

1. 6 3.5 

1. 5 1. 2 

1. 6 4-. 4 
-

1. 8 3. 1 

2. 1 5.3 

1. 6 2.5 

0.9 1. 6 

3.3 4- . 5 

2.5 3. 1 

1. 3 -2. 4-

1. 7 2.4 

• 6 3.2 

1. 0 1. 8 

1. 3 1. 5 


