
 

Herkenningstijden van Landolt C-ringen

Citation for published version (APA):
Dingelstad, M. A. T. (1995). Herkenningstijden van Landolt C-ringen: een experimenteel onderzoek gericht op
het leesproces. (IPO rapport; Vol. 1055). Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO).

Document status and date:
Gepubliceerd: 12/06/1995

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/b5b7e281-91d7-41a7-8583-ee478cfbace3


Instituut voor Perceptie Onderzoek 
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven 

Rapport no. 1055 

Herkenningstijden van 
Landolt C-ringen 

M.A.T. Dingelstad 

12.06.1995 



Herkenningstijden van Landolt C-ringen 
Een experimenteel onderzoek gericht op het leesproces 

M.A.T. Dingelstad 

Juni 1995 



Instituut voor Perceptie Onderzoek 
Postbus 513, 5600 MB Eindhoven 

09.06.1995 

Herkenningstijden van Landolt C-ringen 
Een experimenteel onderzoek gericht op het leesproces 

Afstudeer verslag. 

Plaats : Eindhoven, 09.06.1995 
N aam : M.A. T Dingelstad 

Studente natuurkunde aan de lerarenopleid.ing, leerjaar 4 
Begeleider : Drs. A.A.J. Roelofs 



Samenvatting. 

In dit onderzoek, dat uitgevoerd wordt binnen de groep communicatie 
bulpmiddelen op bet Instituut voor Perceptie Onderzoek, worden 
berkenningstijdenexperimenten met Landolt C-ringen uitgevoerd, metals doel 
bet bepalen van een optimale bovendrempelige lettergrootte, bij verschillende 
contrasten en bij verschillende groepen proefpersonen (normaalzienden en 
slecbtzienden). Dit alles gebeurt in bet kader van bet project tekstverbetering 
voor slecbtzienden. 
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1. Inleiding. 

Binnen de groep communicatie hulpmiddelen op het Instituut voor Perceptie 
Onderzoek worden verschillende projecten uitgevoerd. Een van die projecten 
betreft het onderzoek naar tekstverbetering voor slechtzienden. Hierbij 
hanteert men de onderstaande twee doelstellingen. 

1. Het geven van richtlijnen en aanbevelingen voor tekstverbetering voor 
slechtzienden zodanig dat een betere leesprestatie behaald wordt. 

2. Het verkrijgen van inzicht in de effecten van de diverse oogaandoeningen op 
de vroeg-visuele processen die van belang zijn voor het lezen. 

Tekst verbeteren kan gedaan warden door het optimaliseren van de 
lettergrootte, de contrasten, de verlichting en het lettertype. Volgens Aberson & 
Bouwhuis (1993) wordt de bijdrage van vroeg-visuele processen aan het 
leesproces bepaald door de mate van detailwaarneming. Hieruit volgt dat 
detailwaarnemingsexperimenten de leesprestatie kunnen voorspellen. Omdat 
lezen echter een bovendrempelige activiteit is, is het relevant om de relatie te 
bepalen tussen de optimale herkenningstijd en de mate van 
bovendrempeligheid. Wordt de herkenningstijd steeds kleiner wanneer de 
stimulus grater gemaakt wordt, is er een optimum of nadert de herkenningstijd 
een limiet. 
Het onderzoek betreft het bepalen van een optimale, voor wat betreft 
herkenningstijden, lettergrootte t.o.v. de lettergrootte op drempelniveau 
waarbij de herkenningstijdeD: zo klein mogelijk zijn. 

De lettergrootte op drempelniveau wordt in dit onderzoek bepaald door het 
uitvoeren van een visustest. Bij een visustest (zie § 3.3.1., visusmeting met 
Landolt kaart) wordt met behulp van een optotype bepaald wat, op een gegeven 
afstand, het kleinst waarneembare detail is. Men kan de visus met behulp van 
verschillende optotypen meten. Er is gekozen voor de visusmeting met de 
Landolt C-ring. De niet geheel gesloten ring bevat een opening die op vier 
verschillende plaatsen kan zitten (links, rechts, onder of boven, zie fig.1). Het is 
de bedoeling dat de proefpersoon met behulp van een joystick aangeeft in welke 
richting de opening zit. 
(zie § 3.3. ). 

fig.1 

ooco 
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2. Reactietijden: de literatuur 

2.1. Inleiding. 

Een van de meest gemeten response variabelen voor psychologische 
experimenten is snelheid. De reden hiervoor is voor de hand liggend: elke 
handeling kost tijd en tijd kan worden gemeten. We kunnen de tijd die nodig is 
om een bepaalde handeling uit te voeren meten of we kunnen een tijdslimiet 
aangeven en meten hoeveel handelingen (werk) er gedurende die tijdslimiet 
verricht zijn (Balder & Fortuin, 1955). In beide gevallen meten we de snelheid 
van handelen. Snelheid is in twee opzichten waardevol als meting: ten eerste 
als een indicatie van prestatie, (want hoe beter de handeling uitgevoerd wordt 
hoe sneller je de handeling kunt uitvoeren) en ten tweede ook als indicatie van 
de complexiteit van het innerlijke proces waardoor de taak is volbracht. 
Immers, hoe complexer het proces, hoe meer tijd ervoor nodig is. Daarom speelt 
de timing van de respons een belangrijke rol in de experimentele psychologie. 
Reactietijden zijn de meest simpele vormen van timing. 

De reactietijd (RT) is de tijd tussen het optreden van een stimulus Sen de 
respons R op deze stimulus, d.w.z. het (S-R) tijdsinterval. Het organisme heeft 
een bepaalde tijd nodig om te kunnen reageren op een aangeboden stimulus. 
De stimulus zet het proces in werking. Echter, de processen die zich binnen het 
organisme afspelen blijven verborgen (de black box). Dater zich processen 
hebben afgespeeld blijkt als er een reactie zichtbaar wordt die geobserveerd 
kan worden zoals bijvoorbeeld een hand die wordt aangestuurd om iets vast te 
pakken. 
Om een signaal af te geven aan de zenuwen, moet het zintuig voldoende 
geprikkeld worden, zodat die vervolgens dit signaal doorgeven aan de hersenen. 
De hersenen verwerken de binnen gekomen informatie en geven vervolgens een 
signaal af dat de spieren moet prikkelen, waarna de spieren zullen 
samentrekken om bijvoorbeeld een voorwerp te kunnen verplaatsen. 
Alle processen die hierboven staan beschreven kosten tijd. De processen die 
zich afspelen in de hersenen kosten de meeste tijd. Het meeste werk wordt 
kennelijk verricht in de hersenen. Zelfs voor de meest eenvoudige reacties 
moeten de zintuigen in voldoende mate geprikkeld warden om een zodanige 
impuls aan de zenuwcellen af te geven dat deze in staat zijn het motorisch 
centrum in de hersenen te prikkelen dat vervolgens een impuls afgeeft in de 
richting van de spier. De reactietijd, die ook wel latentietijd genoemd wordt, is 
een sommatie van een aantal tijden: de tijd die het zintuig nodig heeft om te 
kunnen reageren op een prikkel, de tijd nodig voor het transport van de impuls 
via de zenuwbanen naar de hogere zenuwcentra, de tijd nodig voor de proces
sen in de hersenen en de tijd die nodig voor het samentrekken van de spieren. 
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Het reactietijd experiment is ongeveer 100 jaar oud. De beroemde fysioloog 
Helmholtz (1850) heeft baanbrekend werk verricht op het gebied van de 
experimentele psychologie in verschillende opzichten en voerde als eerste een 
reactietijden (RT) experiment uit. Het was hem gelukt om de impulssnelheid 
van een geprikkelde motorische zenuw van een kikker te meten. Dit deed hij 
door de zenuw te prikkelen dicht bij de spier en verder van de spier vandaan. 
Vervolgens breidde hij zijn experimenten verder uit tot de menselijke 
gevoelszenuwen. Met een zwakke elektrische schok stimuleerde hij de huid van 
een persoon eerst op een positie ver van de hersenen weg en vervolgens dicht 
bij de hersenen. De proefpersoon moest steeds dezelfde handbeweging maken 
wanneer hij of zij de schok voelde. Hiermee kreeg hij ruwweg een indicatie voor 
de benodigde tijd van de impulsgeleiding in de zenuwbanen. 

In 1868 maakte de fysioloog Donders (1868) (zie fig. 2) de volgende stap. Hij 
probeerde de fysiologische tijd te meten van mentale processen als 
discriminatie en ·keuze. Hij ontdekte dat bij het keuzereactietijden (KRT) 
experiment, de reactietijd (RT) ongeveer 100 ms !anger duurde dan bij het 
meten van enkelvoudige reactietijden (ERT). Bij het bepalen van ERT's wordt 
een uniforme stimulus aangeboden waarop een uniforme response gegeven 
dient te warden. Er zijn geen altematieven die de taak voor de proefpersoon 
gecompliceerd kunnen maken. De proefpersoon weet tevoren wat voor stimulus 
er gaat komen en welke reactie hij/zij zal gaan maken. Het keuzereactietijden 
experiment is een experiment waarbij niet uniforme stimuli worden 
aangeboden en er steeds een andere response gegeven moet warden. Het aantal 
altematieven geeft de complexiteit van het experiment aan. De proefpersoon 
weet wel wat voor type stimuli hij kan verwachten maar weet niet tevoren 
welke response hij/zij moet gaan geven. 
Die vertraging van 100 ms, zo veronderstelde Donders, was nodig voor de 
mentale processen. 

fig.2 
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Wundt, die in 1879 een psychologisch laboratorium opende, ging door op de weg 
die Donders was ingeslagen. Ook hij deed experimenten om mentale 
handelingen te meten. Gedurende een lange tijd deden studenten van Wundt 
onderzoek naar enkelvoudige reactietijden en keuzereactietijden waarbij soms 
belangrijke individuele resultaten verkregen werden. Het lukte hen echter niet 
om absolute tijden te definieren voor processen als aandacht, gewaarwording 
en keuze. 

2.2. Enkelvoudige reactietijden (ERT). 

2.2.1. Inleiding. 

Bij het meten van reactietijden bij lichtstimuli krijgt de proefpersoon tevoren 
de lichtstimulus te zien zodat hij weet hoe deze eruit ziet. Bij de eerste poging 
is de RT ongeveer 500 ms maar binnen een paar metingen neemt de reactietijd 
af en ligt dan tussen de 200 en 250 ms; er treedt dus een leereffect op. Het 
blijkt dat nog meer oefening niet leidt tot RT's beneden de 200 ms bij een 
lichtstimulus We gaan hier in paragraaf 4.7 verder op in. 

Gebruikt men echter een geluidstimulus of een voel-stimulus dan blijkt de RT 
bij de eerste poging ongeveer 150 ms te bedragen en na enige oe.fening kan 
deze zelfs zakken naar een RT die varieert tussen de 100 en 120 ms. Dit blijkt 
de minimum latentietijd te zijn voor een aangeleerde motorische reactie. Alleen 
reflexen als die van de knie en het oog hebben kortere latentietijden (in de orde 
van 40 ms). Een veel gebruikte waarde voor goed geoefende proefpersonen is 
140 ms. 
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2.2.2. Reactietijd en de verschillende zintuigen. 

Al sinds de tijd van Hirsch (1861-1864) is het bekend dat de reactie op licht 
meer tijd kost dan de reactie op geluid en bij de aanraking van de huid. 
Typische waarden voor geoefende volwassenen zijn: 

Tabel 1. 

Reactietijden op Millieseconden (ms) 

licht 180 

geluid 140 

gevoel 140 

Bij gevoel is de RT afhankelijk van de plaats waar de stimulus toegediend 
wordt. De gevoelige plekken en de plekken die dichter bij de hersenen liggen 
geven meestal kleinere RT waarden. Soms geeft een elektrische schok, gegeven 
aan het gezicht of de hand, een RT die 10 a 20 ms korter is dan de RT van 
geluid. Echter, dit resultaat is niet universeel. Naast het soort stimulus hangt 
de RT ook af van-de intensiteit van de stimulus. Het is dus goed mogelijk dat 
de RT van een zwakke geluidsprikkel !anger is dan die van een sterke 
lichtprikkel. 
De RT bij visuele stimuli is afhankelijk van de plaats waar het licht op het 
.netvlies terecht komt. Hoe verder weg van de gele vlek hoe !anger de RT. De 
snelheid van reactie loopt terug als de visus (zie § 3.3.1.) afneemt. De visus 
bepaalt de mate waarin details waargenomen kunnen worden en deze neemt af 
naarmate de stimulus meer excentrisch (verder van de gele vlek) aangeboden 
wordt. Waar te nemen is dat de reactietijden grater worden bij het meer 
excentrisch aanbieden van de stimulus. Hierbij kan opgemerkt worden dat de 
RT bij het excentrisch aanbieden van de stimulus in de richting van de neus 
minder snel toeneemt dan in de richting van het oor (zie fig 3). 

fig.3 
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Er zijn verschillende oorzaken die invloed hebben op de verschillen tussen de 
reactietijden van de verschillende zintuigen. Bij geluid dat het oor binnendringt 
en bij druk die wordt uitgeoefend op de huid worden de receptoren praktisch 
zonder tijdsverlies bereikt. Licht bereikt het netvlies helemaal zonder 
tijdsverlies maar de staafjes en kegeltjes worden niet door direct licht 
geactiveerd. De tussenliggende fotochemische processen nemen een merkbare 
hoeveelheid tijd in beslag. 

Splitsen we de totale RT op dan wordt duidelijk waar de grootste vertragingen 
zitten. We nemen hiervoor als voorbeeld de RT bij een lichtstimulus. 
Wanneer het licht het oog inkomt duurt het 20 tot 40 ms voordat het signaal 
de visuele cortex heeft bereikt. Als het netvlies over wordt geslagen dan komt 
het signaal al na 2 tot 5 ms in de visuele cortex. In vergelijking met het oor 
duurt het in het oog langer om het proces op te starten. Dit is de verklaring 
voor de langere RT bij lichtstimuli. Bij signalen die de hersenen verlaten duurt 
het ongeveer 10 tot 15 ms voordat het uitgaande signaal de spier van de vinger 
bereikt. Maar voor het mechanische proces in de spier is meer tijd nodig. Dit 
komt omdat de gecoordineerde reactie van de spier in werking gesteld moet 
worden. De elektrische signalen in de spier nemen zelf niet veel tijd in beslag. 
De gecoordineerde reactie van de spier kost ongeveer 30 tot 40 ms. Als we nu 
de afzonderlijke reactietijden optellen en aftrekken van de totale RT dan 
houden we ongeveer 70 tot 90 ms over van die totale RT. Hieruit blijkt dat 
tenminste de helft van de totale RT nodig is voor de processen die zich afspelen 
in de hersenen (zie tabel 2.). 

Tabel 2. 

I afgelegde weg I benodigde tijd in (ms) I 
lichtbron => netvlies 0 

netvliesprocessen 20 - 40 

netvlies => visuele cortex 2-5 

hersenen 70 - 90 

hersenen => spier 10 - 15 

sp1erprocessen 30- 40 

totaal afgelegde weg 180 

• 
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2.2.3. Reactietijd en intensiteit. 

Het woord sterkte omvat intensiteit en vergelijkbare factoren zeals de grootte 
van een visuele stimulus en de optelling van twee of meerdere stimuli. De RT 
is in het algemeen !anger naarmate de stimulus zwakker is en wordt korter 
naarmate de intensiteit toeneemt. Bij geluidsintensiteiten is het volgende waar 
te nemen(zie tabel 3 en fig.4.). 

Tabel 3. 

1~1 RT log I RT log I RT 

0 402 1 193 6 124 

0.2 306 2 161 7 118 

0.4 281 3 148 8 112 

0.6 249 4 139 9 111 

0.8 218 5 130 10 110 

fig.4 
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Bij lichtintensiteiten zien we het volgende (fig.5); 

Fig.5 
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Naast het aangeven van de intensiteit van de stimulus zouden we dat ook 
moeten doen voor de tijdsduur van de aangeboden stimulus en de grootte 
(oppervlakte) van de stimulus. Deze drie factoren vullen elkaar namelijk 
binnen bepaalde grenzen aan. Als we beginnen met een kleine lichtplek en · 
laten het oppervlak van deze lichtplek toenemen dan lijkt het of de intensiteit 
toeneemt. Hetzelfde geldt wanneer we beginnen met een korte aanbiedingsduur 
van de lichtstimulus en deze laten toenemen. Ook van invloed op de intensiteit 
is de toestand van het oog, de licht-donker adaptatie. Toename van de 
gevoeligheid van het oog komt overeen met een toename van intensiteit. Het 
oog is veel gevoeliger wanneer het lange tijd in het donker is geweest dan 
wanneer het enkele minuten aan fel licht blootgesteld is geweest. We kunnen 
dus niet alleen verwachten dat een lichtstimulus met een bepaalde intensiteit 
intenser overkomt nadat een proefpersoon enige tijd in het donker is geweest 
din vergelijking met een zelfde periode in het licht, maar ook mogen we een 
snellere motorische reactie verwachten. Dit effect is duidelijk naar voren 
gekomen bij experimenten die door Hovland (1936a) zijn uitgevoerd. 
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2.2.4. Reactietijd en de spierspanning. 

Het is karakteristiek voor de enkelvoudige reactietijd dat de proefpersoon 
tevoren weet hoe de stimulus eruit zal zien en welke reactie er van hem 
verwacht wordt. Bij het meten van de ERT weet de proefpersoon tevoren wat 
voor stimulus hij kan verwachten. Na het krijgen van het opletsignaal 
verwacht de proefpersonen de stimulus en er is dan ook een verband te vinden 
tussen de spierspanning en de RT. Dit verschijnsel is gemeten door o.a. 
Freeman (1931-1934) en Davis (1940). Davis ontdekte het volgende: 

a) De spierspanning begint toe te nemen ongeveer 200-400 ms nadat het 
opletsignaal is gegeven en blijft toenemen tot het moment van reactie. 

b) Hoe hoger de spanning aan het eind van de voorperiode (de periode tussen 
opletsignaal en de stimulus) hoe sneller de reactie. 

c) De spanning is het grootst als de voorperiode regelmatig is en van een 
bepaalde tijdsduur. Hierdoor kan men een korte RT krijgen. Het probleem bij 
een regelmatige voorperiode is dat de proefpersoon gaat anticiperen, waardoor 
hij of zij al gaat reageren op een stimulus die er nog niet staat. De gemeten 
tijden zijn dus geen echte reactietijden. 
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2.2.5. Reactietijd en oefening. 

De opdracht bij het meten van enkelvoudige reactietijden is zo eenvoudig dat 
we kunnen verwachten dat de proefpersoon zijn maximale snelheid (de kleinste 
RT waarde) vrijwel meteen haalt. Echter in werkelijkheid gebeurt er iets 
anders. We zien dat de gemiddelde proefpersoon steeds beter gaat presteren 
wanneer hij honderden trials verspreid over verschillende dagen heeft gedaan. 
De verbeteringen zijn niet erg groot na de eerste 50 of 100 trials. Verbeteringen 
van 10 % zijn na de eerste dag door verschillende experimenteerders 
gesignaleerd en genoteerd. Bij keuzereactietijden (Zie § 2.3.), zeker bij de meer 
complexere, zijn verbeteringen van 30 tot 40 procent waargenomen na 1 dag 
oefenen. 

Fig.6 
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- 2.2.6. Reactietijd en leeftijd. 

Gedurende de ontwikkelingsperiode tot ongeveer een leeftijd van 25 jaar nemen 
de reactietijden steeds af. In het begin gaat dat snel, daarna gaat dat 
langzamer. Er ontstaat dan een curve die lijkt op de curve die je ziet bij 
oefening. Bij zo'n simpele handeling zou je juist bij een jong kind, dat relatief 
korte zenuwbanen heeft en bovendien erg levendig is, een kortere reactietijd 
verwachten. Het tegendeel is waar. Het is zelfs onmogelijk om bij kinderen die 
jonger zijn dan 3 jaar goede meetresultaten te krijgen. De reacties van de jonge 
kinderen hebben een te grate spreiding. Deze grate spreiding wordt veroorzaakt 

- ~ door emotionele factoren en doordat bij een jong kind de spierspanning 
verhoogd is. 

Fig.7 
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Heeft het kind de leeftijd van zeven of acht jaar bereikt dan spelen die factoren 
een minder grate rol en neemt de reactietijd af. Wordt de volwassenheid 
bereikt dan blijft de reactietijd nagenoeg constant tot een leeftijd van 60 jaar. 
Daarna neemt de reactietijd weer geleidelijk toe. Het effect van ouderdom op 
de reactietijd komt minder tot uitdruk.king dan in andere testen waarbij de 
motorische snelheid betrokken is. Hij is wel sterk individueel bepaald en de 
variatie is groat. Misschien komt dat doordat de ene persoon sneller verouderd 
dan de andere (Miles, 1942). Waarschijnlijk wordt het in figuur 7 getekende 
effect van leeftijd op de reactietijden niet bepaald door endocrine factoren maar 
door veranderingen in het zenuwstelsel (Brody, 1941). Opmerkelijk is wel dat 
ongeacht de leeftijd mannen een snellere RT hebben dan vrouwen. 
(Goodenough, 1935; Bellis, 1932-1933). 
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2.3. Keuze Reactietijden (KRT). 

2.2.1. Inleiding. 

Een vroege theoretische benadering van bet KRT probleem werd gedaan door 
Donders (1868-1869). Hij veronderstelde dat de latentietijd die bij de KRT 
optrad, bet gevolg was van drie tijdscomponenten: 

a) De enkelvoudige reactie tijd, 
b) De tijd nodig om de stimulus te plaatsen in een bepaalde 
categorie 
c) De tijd nodig voor de bepaling hoe men wil reageren. 

Volgens de opgestelde hypothese zijn deze processen cluidelijk van elkaar 
gescheiden, volgen ze elkaar op en overlappen ze elkaar niet. De enkelvoudige 
reactietijd, ofwel (a) bevat de tijd die nodig is voor bet impulstransport in de 
zenuwbanen. Hierbij werd aangenomen dat de ERT voor elke stimulus constant 
was. 
Donders stelde voor om van de totale tijd de c) reactie van de b) reactie af te 
trekken om hierdoor de tijd die nodig is voor bet reageren in te schatten. De 
aftreklogica, bet constant zijn van de ERT en de aanname dat er geen overlap 
plaatsvindt in de opeenvolging van de processen zijn de steunpilaren waarop de 
theorie van Donders steunt. 

Recente theorie heeft de neiging om navolging te geven aan de logica van bet 
model Donders. Smith (1968) wijst er zelfs op dat de huidige theoretici de 
neiging hebben om de logica van Donders verder uit te werken en binnen de 
drie processen meerdere fasen en vergelijkingen aan te brengen. Donders zelf 
breidde zijn a) reactie uit door er een set van constante zenuw- en spier
verbindingen in serie bij te betrekken. Christie en Luce (1956) hebben 
voorgesteld dat bet categoriseren van stimuli op zich al gebeurt in een seriele 
volgorde. Welton (1968) voegde een nieuwe component toe naast bet 
categoriseren van stimuli en bet selecteren van de keuze, namelijk een 
tussentijdse vertalingsfase. Bij modellen van keuzereactietijden bestaat de 
tendens om te concentreren op subprocessen die zich afspelen binnen bet 
hoofdproces. Neisser (1967) geeft echter de voorkeur aan een model waarin 
activiteiten worden geassocieerd met de identificatie van de stimuli die parallel 
worden uitgevoerd. Hick's (1952) voornaamste model beschouwde alle 
activiteiten die te maken hebben met de identificatie van stimuli als een serie 
van subbeslissingen. 

13 



Het belangrijkste geteste model van Hick (1952), nam aan dat de 
proefpersonen een lijst van kenmerken die elk geassocieerd werden met het 
aantal mogelijkheden (N), in de hersenen opsloegen. Wordt er binnen dit model 
een stimulus aangeboden aan de proefpersoon dan maakt deze op grand van de 
kenmerken van die stimulus steeds een keuze uit twee mogelijkheden. Er 
wordt dus steeds gekeken of de stimulus wel of niet voldoet aan bepaalde 
kenmerken.Elke deelbeslissing reduceert het aantal altematieven met een half 
totdat het correcte altematief is gevonden. Hieruit volgt dat KRT in relatie 
moet staan met het aantal mogelijke stimuli waarbij de hoeveelheid 
stimulusinformatie (aantal eigenschappen of kenmerken) van belang is. 

Er zijn verschillende modellen die afwegingen maken op grand van 
, stimuluskenmerken. Hoewel deze theorieen relevant zijn voor de ontwikkeling 
van een algemene theorie voor het maken van beslissingen, waarbij men er van 
uit mag gaan dat keuzereactietijden daar een onderdeel van zijn, hebben zij te 
maken met problemen die complexer zijn dan wat wij hier willen overwegen. In 
deze studie stellen wij het tijdsaspect van het maken van keuzes voorop, terwijl 
deze modellen juist het correct zijn van de keuzes voorop stellen. 

2.3.2. Het aantal alternatieven van de stimuli. 

Uit de resultaten'van de metingen van Merker (1885) bleek dat de KRT 
toeneemt wanneer het aantal mogelijke stimuli dat aangeboden wordt (NA) 
toeneemt. Aile KRT theorieen voorspellen zo'n toename. Men is er wel vanuit 
gegaan dat het categoriseren van de stimuli een serieel proces is, of dat 

. tenminste sommige componenten daarvan elkaar opvolgen in de natuur. Echter 
ook modellen die gebaseerd zijn op parallelle informatieverwerking zijn 
plausibel (Smith,1968). Wat tot nu toe niet is opgelost is de kwantitatieve 
relatie tussen de toename van NA en de toename van de KRT en meer specifiek 
of deze relatie lineair of logaritmisch is. 
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Een van de eerste kwantitatieve modellen was dat van Hick (1952). 
Dat model (zie § 2.2.1) veronderstelde dat de data van de keuzereactietijd als 
volgt beschreven kan worden: 

Hierin is : 

KRT 
a 
log2 NA 

+1 

KRT = a log2 (NA + 1), [1] 

= de keuzereactietijd. 
= de constante die de enkelvoudige RT voorstelt. 
= het aantal verschillende aangeboden stimuli. 

(er van uitgaande dater evenveel mogelijkheden zijn om te 
kunnen reageren.) 

= is een correctie factor die wordt toegevoegd aan NA omdat het 
niet zeker is wanneer de stimulus op het scherm verschijnt 
(hierin zit een bepaalde onzekerheid; Het compenseert voor de 
mogelijkheid dater geen signaal is.) 

Merk op dat bij NA = 1 , KRT = a = ERT. 

N.B. Ondanks het feit dat Hick (1952), er vanuit gaat dat de processen serieel 
zijn, hij in zijn datafit toch gebruik maakt van een vermenigvuldiging. 

Vergelijking [1], die bekent staat als de wet van Hick (1952). Hick is er vanuit 
gegaan dat hoe complexer de stimuli hoe groter de informatie overdracht Dus 
hoe meer overdracht van informatie er plaatsvindt hoe groter de KRT wordt. 
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Een altematieve vergelijking werd voorgesteld door Hyman (1953) en Bricker 
(1955). Zij stelden de volgende vergelijking op. 

Waarbij: 

KRT 
a 
b log2 NA 

KRT = a + b log2 NA, 

= de keuze reactietijd. 
= de constante die de simpele RT voorstelt. 
= is de benodigde tijd voor identificatie van de 

stimulus en het maken van een keuze. 

[2] 

;. Toen Welford (1968) de twee vergelijkingen met elkaar vergeleek kwam hij tot 
:- de conclusie dat vergelijking 1. de beschikbare data beter beschreef. 
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3. Opzet. 

3.1. Inleiding. 

De ERT moet zo nauwkeurig mogelijk gemeten worden om te kunnen dienen 
als een response variabele in een kwantitatief experiment. N aast de 
nauwkeurigheid van de apparatuur moet er ook rekening gehouden worden met 
het volgende. 
Premature of valse reacties moet men zien te voorkomen. Premature en valse 
reacties kunnen ontstaan wanneer de proefpersoon te snel reageert door te 
anticiperen op de te komen stimulus. Dit anticiperen treedt vooral opals er 
voor de stimulus een let-op-signaal wordt gegeven waarbij het tijdsinterval 
tussen het let-op-signaal en de stimulus constant is. 
Om het anticiperend gedrag van de proefpersoon te voorkomen is het dus van 
groot belang de tijd tussen let-op-signaal en de stimulus te varieren. 
Een andere mogelijkheid om valse en premature reacties te voorkomen is het 
inbouwen van een "catch test". Veronderstel dat de procedure bestaat uit het 
geven van een serie van 20 trials waarna een korte rust wordt toestaan. In elke 
serie van 20 stimuli bouwt de experimentator enkele zogenaamde blanks in. Dit 
houdt in dater wel een let-op-signaal komt maar geen stimulus. Reageert de 
proefpersoon toch, dan wordt hij betrapt en wordt hem verteld dat de hele serie 
opnieuw gedaan moet worden. Zo leert de proefpersoon zich in bedwang te 
houden en pas te reageren op het moment dat er ook daadwerkelijk een 
stimulus wordt aangeboden. 
De catch test is niet nodig bij KRT experimenten omdat de proefpersoon bij te 
snel reageren vanzelf fouten gaat maken die direct zichtbaar zijn. Wei moet er 
voor gezorgd worden dat het aantal mogelijke response's overeenkomt met het 
aantal aangeboden stimuli. Belangrijk hierbij is dat elke respons gekoppeld 
moet zijn aan een bepaalde stimulus. 
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3.2. De meetopstelling 

De onderstaande figuur geeft de situatie weer wanneer er gemeten wordt met 
proefpersonen. 

fig.8 

De proefpersoon .zit aan een gekanteld tafelblad, waarop een joystick bevestigd 
is. Het beeldscherm van de computer monitor,dat een lengte heeft van 0.25 m 
en een breedte van 0.25 m, is omgeven door wit karton waarvan de afmetingen 
als volgt zijn: lengte 1.40 m, breedte 1.00 m (zie fig. 11). De lichtinval op het 
scherm wordt bepaald door twee lampen die omhoog schijnen en die 1.5 m van 
het scherm verwijderd staan. De lampen zorgen voor een gelijkmatige 
verlichting van het scherm. 

fig.9 
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Het computersysteem is weergegeven in fig.10. 
Het proces loopt als volgt: De eerste computer (computer 1) stuurt een 
displaycommando naar de tweede computer (computer 2); 
Computer 2 haalt vervolgens de stimulus van de harde schijf af en plaats deze 
op de monitor zodat deze voor de proefpersoon zichtbaar wordt. Drie op de 
monitor bevestigde sensoren (beeldsensoren) worden achtereenvolgens 
geactiveerd als er een ring op de monitor verschijnt. 
Op het moment dat de tweede sensor geactiveerd wordt start de reacorder de 
tijdregistratie. 
Wanneer de stimulus op het scherm zichtbaar wordt dan reageert de 
proefpersoon hierop door de knuppel van de joystick in de juiste richting te 
bewegen; 
De reacorder stopt vervolgens de tijdregistratie. De reacorder registreert dus de 
tijd tussen het moment dat de stimulus op de monitor verschijnt en het 
bewegen van de joystick 
Computer 3 converteert de van de reacorder verkregen tijden naar een leesbare 
formaten en stuurt deze het netwerk op. 
Computer 1 krijgt deze geconverteerde signalen via het netwerk binnen en 
berekent de tijd, en stuurt vervolgens het volgende displaycommando weg. 

fig.10 
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3.2.1. Definiering S- en P-variabelen. 

De experimenten moeten onder identieke en goed gedefinieerde 
omstandigbeden warden uitgevoerd.: 

De reactie die waar te nemen is op elk willekeurig moment, bangt zowel af van 
bet effect dat de omgeving ( externe factoren) op de proefpersoon beeft als van 
de factoren die zicb binnen de proefpersoon afspelen (interne factoren). 

~ De externe factoren, zoals de licbtintensiteit van de omgeving, de afstand tot de 
·stimuli en bet interieur van de experimenteerruimte, en de stimuli zelf, 
noemen we S-variabelen; de interne factoren, zoals leeftijd, oogafwijkingen en 
ziekten, noemen we P-variabelen. Zo kunnen we de manieren waarop de 
reactie kan verschillen de R-variabelen noemen. In een reactietijd experiment 
is de R-variabele de RT. De S-, P- en R-variabelen staan met elkaar in verband. 
We kunnen dit in formulevorm zetten. 

RT= f(S,P) 

De S-variabelen worden gecontroleerd door de experimentator (E) (diegene die 
bet experiment leidt) en hij of zij kan deze systematiscb laten varieren of 
constant bouden. De P-variabelen zijn niet direct te controleren door de 
experimentator. Sommige P-variabelen zijn wel vooraf te beln.vloeden. Bij een 
voeder experiment bijvoorbeeld kan de experimentator bepalen wanneer bet 
organisme voor bet laatst gegeten beeft. Hiermee be!nvloedt Ede P-variabele 
bonger. De bandeling waarbij E de P-variabelen controleert noemen we A
variabelen. 

Het is onze taak om te bekijken welke factoren van invloed zijn op de 
reactietijd. We zullen kijken naar de effecten van de S-variabele stimuli op de 
reactietijd. 

In de uitgevoerde experimenten is er steeds gebruik gemaakt van de Landolt C
ring als stimulus. Er zijn verschillende argumenten die pleiten v66r bet gebruik 
van een oogtest met de Landolt C-ring: 

* De optotypen zijn allemaal van dezelfde vorm. Bebalve de opening is bet 
optotype radieel symmetriscb rond bet centrum. Hierdoor voorkomen we dat 
bet ene optotype sneller berkend wordt dan bet andere optotype. Ook 
vermijden we dat bepaalde letters verward warden terwijl ander makkelijk te 
onderscbeiden zijn van elkaar. Sommige letters lijken namelijk wat vorm 
betreft op elkaar zoals bijvoorbeeld de p en de q en de m en de n. 
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* De landolt C test is als standaard oogtest genomen sinds het Internationaal 
Oogheelkundig Congres van 1909. 
Hoewel procedure, die gevolgd wordt bij de visustest tijdens de experimenten 
die hier beschreven worden, niet exact dezelfde procedure is als bij de 
standaard visustest (de ringen verschijnen op een beeldscherm i.p.v. op een 
k.aart, er wordt steeds een ring aangeboden, er worden andere luminanties 
genomen en andere criteria voor de bepaling van de drempelwaarde), is een 
vergelijking hiermee tot op zekere hoogte gerechtvaardigd. 

* De visus kan erg nauwkeurig bepaald worden: de spreiding in de resultaten is 
doorgaans vrij klein. 

De vorm van de Landolt C-ring wordt gekarakteriseerd door de verhouding 
tussen de buitenste diameter, de binnenste diameter en de opening. Voor een 
standaard ring is de verhouding 5 : 3 : 1 (Zie Halonen, 1993, Roelofs, 1995 en 
fig.2). De visus (V) wordt bepaald door de hoek (e) (in boogminuten) die 
opgespannen wordt door de twee lijnen die !open van de randen van de opening 
(w) (in mm) naar het oog van de waarnemer (zie fig.11). 

In formule: V= 1 I e = 1 /{ 60 (360/2TI) tan"1(w/d)} = 1 I {3437.7 tan·1 (w/d)} 

Hierin is: 
V: de visus 
e: hoek (in boogminuten) 
w: de nog juist waarneembare openingsgrootte (in mm) 
d : de observatie afstand (in mm) 

fig.11 
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Er zijn tijdens de experimenten zijn de aangeboden stimuli zowel wat grootte 
als wat contrast betreft gevarieerd. 
In de onderstaande tabel zijn de contrast gegevens weergegeven (Zie Roelofs, 
1995): 

Tabel 4: De waarden van het Michelson contrast, grijswaarden en 
luminantiewaarden voor de negatief contrast stimuli. 

sene Michelson grijswaarde grijswaarde luminantie 
nu.mm er contrast voorgrond achtergrond voorgrond 

1 -0.986 0 255 0.69 

2 -0.286 141 255 54.0 

3 -0.083 215 255 82.3 

4 -0.045 233 255 88.8 

5 -0.024 244 255 92.6 

6 -0.0079 251 255 95.6 

Enkele P-variabelen: 

luminantie 
achtergrond 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

97.2 

*de leeftijd van de proefpersonen varieerde bij de groep ouderen van 59 tot 68 
jaar en bij de jongeren varieerde deze van 25 tot 30. 
*De visus van de normaalzienden proefpersonen uit de leeftijdscategorieen 
25-30 jaar en 59-68 jaar was >l. (Zie § 3.4.) 
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3.3. Procedure. 

3.3.1. De voorbereiding van het experiment. 

Voordat de proefpersoon kan beginnen met het experiment wordt de volgende 
procedure uitgevoerd. Er client gezorgd te worden dat de experimenteerruimte 
op de juiste manier verlicht wordt. De kamer wordt matig verlicht en de 
omgeving van het scherm zo gelijkmatig mogelijk (zie fig,9). Daarna moet met 
behulp van de Landolt-kaart de visus bepaald worden. lnclien iemand een bril 
draagt moet deze worden opgemeten. Vervolgens moet bepaald worden of 
iemand optimaal gecorrigeerd is. En als laatste wordt er gekeken met welk oog 
de hoogste visus gehaald word. Er wordt namelijk steeds gemeten met het 
beste oog. 
In punten aangegeven is de procedure als volgt: 

1. Visusbepaling met behulp van de landolt-kaart. 
2. Het opmeten van al aanwezige correctie in de bril (inclien aanwezig) 
3. Keuze beste oog. 
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Visusmeting met Landolt-kaart. 

Bijna iedereen heeft wel eens ~ijn ogen laten testen bij bijvoorbeeld een opticien 
of oogarts. Ook bij algemene- en sportkeuringen die vaak worden uitgevoerd 
door de GGD (Gemeentelijke Gezondheids Dienst) wordt de oogtest met 
Landolt-kaart vaak gebruikt. Bij een visusmeting wordt de gezichtsscherpte 
bepaald (hoe scherp je kunt zien) Dit bepalen van de gezichtsscherpte wordt 
gedaan met behulp van een kaart met daarop symbolen (optotypen). Op de 

· kaart die wij gebruiken staan C-ringen (zie fig. ) Ze worden ook wel Landolt C
ringen genoemd naar hun bedenker. 

fig.12 
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Een aantal praktische tips voor het bepalen van de visus worden hieronder 
gegeven: 

1. afstand: 5 a 6 meter om accommoderen tegen te gaan 
2. visuskaart: plaatjes voor kinderen, letters voor volwassenen en ring van 
Landolt voor keuringen of analfabeten 
3. volgorde: eerst rechter oog, dan linker oog (goed afdekken) 
4. visus met en zonder bril bepalen (c.c. en s.c) 
5. regels: bovenaan beginnen, geleidelijk naar beneden (wijs de optotypen aan) 
6. Bij sterke slechtziendheid: vingers tellen op 1 meter (de visus is dan 1/60 )of 

handbewegingen op 1 meter (de visus is dan 1/300). 

Wat betekent zo'n visuswaarde nu ? 
Laten we kijken naar de visus in relatie tot het maatschappelijk functioneren. 
Dit kunnen we zien in de onderstaande tabel: 

Tabel 5. 

I visus I voorkomen I beperkingen 

2.0 JOngeren geen ! zeer scherpe ogen 

1.0 normaal geen 

0.8 norm bij ouderen minimum-eis voor BE-rijbewijs bij 
monoculus 

0.5 sterk astigmatisme minimum-eis voor BE-rijbewijs is 0.5 + 0.2 
nystagmus lezen kost meer moeite 

0.25 cataract grens voor slechtziendheid; lezen alleen met 
netvliesdegeneratie hulpmiddelen. 

onzeker in het verkeer, t.v.-kijken moeizaam 

2160 maculadegeneratie grens voor maatschappelijk blind zijn 
glaucoom blindenstok aan te bevelen 

lezen soms met t.v.-loep 

11300 totale ablatie geheel afhankelijk van andere zintuigen 
opticusatrofie (braille lezen, geleidehond) 

0 absoluut glaucoom aumaros1s 
vaatafsluiting 

25 
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3.3.2. Uitvoering experiment. 

Om de herkenningstijden te kunnen meten moeten wij 3 met elkaar in verband 
staande metingen verrichten. Eerst verrichten wij een visusmeting, vervolgens 
een ERT meting en als laatste verrichten wij een KRT meting. 

Het meten kan men pas beginnen nadat de voorbereidingen goed zijn afgerond. 
De proefpersoon neemt plaats achter de tafel met joystick en krijgt op het 
beeldscherm een Landolt C-ring te zien (zie § 3.1.). 
De eerste stap is het uitvoeren van een visusmeting via het beeldscherm om de 
drempelwaarde nauwkeurig te kunnen bepalen. Bij de visustest krijgt de 
proefpersoon Landolt C-ringen te zien die op een beeldscherm verschijnen en 
waarbij de proefpersoon de richting moet aan geven van de opening in de C
ring. Bij de gevonden drempelwaarde die voor elk individu varieert, heeft de C
ring een bepaalde grootte. Bij de visusmeting speelt tijd geen rol en men hoeft 
deze dan ook niet zo snel mogelijk uit te voeren. Wel moet de richting met 
behulp van de joystick correct aangegeven worden. Wordt de richting niet 
correct aangegeven dan wordt de C-ring steeds grater. Geeft men echter 4 
maal achtereenvolgens een correcte richting aan dan wordt de C-ring weer 
kleiner. Op deze manier wo:rdt het drempelniveau bepaald. 

Vervolgens wordt de ERT gemeten. Bij de ERT meting worden 15 stimuli 
aangeboden bij een ringgrootte die vier maal groter is dan de ringgrootte op 
drempelniveau. Dit betekent dat de proefpersoon ringen te zien krijgt die hij 
makkelijk moet kunnen waarnemen. De stimuli bestaan bij dit experiment uit 
gesloten ringen (zie fig.14). Het is de bedoeling dat de proefpersoon zo snel 
mogelijk reageert, door de joystick in een willekeurige richting te bewegen 
wanneer de stim~us op het beeldscherm van de computer verschijnt. 

fig.13 
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Is de ERT meting uitgevoerd dan volgt het KRT experiment. Bij dit experiment 
warden 30 stimuli per ringgrootte aangeboden. Metingen warden verricht met 
ringen die 1 maal, 2 maal en 4 maal grater zijn, dan de ringgrootte op 
drempelniveau die we hebben verk.regen bij de visusmeting. Bij negatief 
contrast 1 is er doorgemeten tot 4 7 maal haven drempelniveau bij 
normaalzienden jongeren. Bij het KRT experiment wordt als volgt gemeten: 
De proefpersoon krijgt steeds een Landolt C-ring (zie § 3.2.2.) te zien op een 
beeldscherm. De proefpersoon moet zo snel mogelijk aangeven waar de opening 
in de C-ring zit met behulp van de joystick (zie fi.g.15). 

fi.g.14. 

ooco 
De metingen zijn uitgevoerd, voor verschillende proefpersonen, bij verschillend 
contrast. Er zijn in het totaal zes verschillende negatieve contrasten(d.w.z. 
zwarte optotypen (symbolen) die op een witte achtergrond staan). gebruikt 
(zie tabel 4. en fig.16). 

fig.15 
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Bij verandering van contrast voeren we achtereenvolgens weer ·de visusmeting, 
de ERT meting en de KRT meting uit. 

3.4. De proefpersonen. 

Hierna volgende gegevens van de proefpersonen. 
In het onderstaande geven we de visus van het linker oog aan met VOS, de 
visus van het rechter oog met VOD en de visus van beide ogen met VOO. 
Linker oog en rechter oog warden respectievelijk aangegeven met OS en OD. 

Jongeren: (20-30 jaar) 

Proefpersoon: TR 
Geslacht: M 
Leeftijd: 26 
VOS /VOD/VOO: 1.5/1.5/1.5 
Correctie OD/OS: S; -1.00/S; +0.25 
Geteste oog: rechts 

Proefpersoon: NB 
Geslacht: V 
Leeftijd: 29 
VOS /VOD/VOO: 2.0/1.5/2.0 
Correctie OD/OS: geen 
Geteste oog: links 

Proefpersoon: MP 
Geslacht: V 
Leeftijd: 30 
VOS /VOD/VOO: 1.25/1.5/1.5 
Correctie OD/OS: S:-1.0;C:-0.50;67°/S:-1.50;C:-0.50;90° 
Geteste oog: rechts 

Proefpersoon: TD 
Geslacht: M 
Leeftijd: 26 
VOS /VOD/VOO: 2.0/1.5/2.0 
Correctie OD/OS: geen 
Geteste oog: links met C:- 0.50 ; 90° 
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Ouderen: (59-68 jaar) 

Proefpersoon: HD 
Geslacht: M 
Leeftijd: 68 
VOS NODNOO: 0.8/1.0/1.0 
Correctie OD/OS: S:-6.75;C:-1.75;84°/S:-8.50;C:-2.50;93° 
Geteste oog: rechts 

Proefpersoon: WV 
Geslacht: V 
Leeftijd: 60 
VOS NODNOO: 0.8/1.0/1.25 
Correctie OD/OS:geen/S:+0.75 
Geteste oog: rechts 

Proefpersoon: JG 
Geslacht: M 
Leeftijd: 61 
VOS NODNOO: 1.0/1.0/1.5 
Correctie OD/OS: S:-3.00;C:-0.75;158°;/S:-3.00 
Geteste oog: Links 

Proefpersoon: LB 
Geslacht: M 
Leeftijd: 66 
VOS NODNOO: 0.8/1.0/1.0 
Correctie OD/OS: S:+0.50;C:-l.75;128°/S:-2.00;C:-1.50;106° 
Geteste oog: rechts 

29 



3.5. Resultaten. 

3.5.3. Verwerking resultaten. 

Uit de uitgevoerde pilots, waarbij achtereenvolgens 10, 20, 30, 40. 50.en 60 
stimuli zijn aangeboden, is gebleken dat de mediaan al heel snel min of meer 
constant bleef. Dit was dus geen beletsel voor de keuze van het aantal stimuli. 
Het aanbieden van 10 of 20 stimuli zou een te grote meetfout opleveren. 
Anderzijds was het aanbieden van te veel stimuli niet aanvaardbaar vanwege 
vermoeidheidsverschijnselen bij de proefpersonen. Na zorgvuldig afwegen zijn 
wij tot de conclusie gekomen dat het aanbieden van 30 stimuli een 
verantwoorde keuze is. 

Uit verdere pilots, waarbij 100 stimuli werden aangeboden, bleek dater sprake 
was van een positieve scheve verdeling zowel bij de ERT als bij de KRT (zie 
fig.16 en 17). Figuur 16 geeft weer de verdeling van de meetresultaten, bij 100 
aangeboden stimuli, weer voor het ERT experiment. Figuur 17 geeft de 
verdeling weer, bij het aanbieden van 100 stimuli bij het KRT experiment. 
Daarom hebben is bij de verwerking van de meetresultaten steeds de 
ongefilterde mediaan gebruikt. De meetpunten in de grafieken zijn uitgezet op 
logaritmische schaal (zie § 3.5.1. fig.20). 
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fig. 17 
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3.5.1 norm.aalzienden jongeren. 

Op de volgende bladzijden zijn de resultaten van de herkenningstijden te 
vinden van proefpersonen in de leeftijdscategorie (25-30 )jaar. Alie 
proefpersonen hebben een normaal gezichtsvermogen. De meetgegevens zijn te 
vinden in de appendix A. Om de herkenningstijden te vinden zijn de gefilterde 
gemiddelde reactietijden van de ongefilterde medianen van de keuze 
reactietijden afgetrokken. 
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fig.20 

Herlcenningstijdcn als functie van de rclatievc ringgrootte 
5500 ... ... ........... . .. · ···· · ······ · ·· · · ·· ·· ···· · · · · ... . .... ... .. ................................. . 

1~ 
1250 
1000 

-0 
750 ..... 

-~ 500 
l>O 
c ·;: 
c 
u 250 ~ 
J! 

100 

so 

fig.21 

-0 
::i 
o; soo l>O 
c ·;: 
c 
u 250 ~ 
J! 

100 

so 

,.. . .A HMP, Neg.cont!, VOD:l.65 ~ 
llr........ . . . : . HMP; Neg.conl2, VOD:l.56 + -

; ; ; ; ~MP'1 Neg.cont3, '\[OD:0.77 {3-····· · ·· · · ·· · ·· · · ·· · · · · ·:· · · ·i· · ·~rni.ddclde· ········~ · ·······:- · ···:HMP,·Ncg:eont5;VOD~:26--*·· 
········ · · · · · ·· ······· · ~ ·· · · ·· ill.aaaro:~· ·· ·· ····· : ·· ·····~·· · ·· -ui;ip:·u~ ··· ··:.c 0 00:0·11· · ·"':..: 
::::::::::::::::::::: ::::::: :: .: :: ... ~~~::::::::::::::::::::::::::::::~'..:~~~~':".: :~ ... . :.: .. ::~ :: . ' . . . . ' :..+<:: .. .... ............ ·:· .................. ·:· .......... : ... .... ·:· .. ... ~ .... '. ..... .. .. .... . '. ... ... ..... .... . 
..... , .... .. ... ... .. .. . ...... ...... ... .... .. .... ...... .. .. .. .. .... ....... ........ .............. .... ... ... ... .. . . .... . . . . . . . 
··... '~ ... · ··· ·····-~- --·· ···· · ······ · ·-1·-· · ······ ·~ - --··· ··~-----·~----i ............... ~---···-····· · ··· 
···v.::........ -~--~----.,. ... X : : : : : : 

............ : : :·:>?<:~~-~=-:~_.::~ ~,..-:.;.i.+ ~··:;;··:i;.'.·-·· ... · -~_,,. ..... 

. . . 
. ... . .... . . - .. . ... ... .. ·:· . ......... . ...... - -:- . ........ . ! .... . .. -:- . . .... ~ .... ~.. . . ... - ... l . .. . .... . . . ..... . 

' . . . ' . . . . . . . . . . . . . 
' I ' ' o ' . ' . . . . . . . . . . .............. ......... ·:· ... ..... ....... ... ·:· ..... ..... ~ ...... . ·:· ..... ~ .... ~ .......... .... : ....... .. ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . ' . . . ' ' . . . 

2.S S 1.S 10 12.S IS 25 4S 
factor (ringgroottc/drcmpclringgroottc) 

Herkcnningstijden als functie van de rclatieve ringgrootte 

/!. iirri, Neg.cont!, YOS:2.22 ~; 
/ :HTI::I. Neg.conl2, VOS:l.6S +-: 

/ . . : ;HTQ. Neg.cont3, yos :0.9S {3- ; 

~ ~ ~ ~ ~ ~>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Y ~ ~ ~ ~ ~ L ~ J~~~~ ~~-~~~~f ~~~~~ ~~i 
~~~::: ::::: : : :::::::~::::: : :: : : : : :: ::: ::~::::::: : :::j:::::::~::::::~::::):::::::::::::·f ·::::::;::::::::t 
.. .-::?~·~ .............. i ........... ..... ... i .... ....... J ..... .. L ... .. ; .... L ............ I .. F=~~- l ', ....,~ ; : ; ; ; ; 1 VJatJe ; 

~·:<~:':·<<~~' ····j·· ·' ,. . . . .. ·i 
······ ············ ·····r····· ·············r··········1·· · · ·:·· ····:····~··············~······ ·· ·· ···· ·1 

. . . . . . ....................... -:· .. ....... .. ..... .. ·:· ... ....... ~ ....... -:· ..... ~ .. .. ~ ....... .. . . 
' . . . . . . . . . . . 
: : : : : : . . . . . ' . . . . . . 

2.S S 7.S 10 12.S IS 25 4S 
factor (ringgroottc/drcmpclringgroottc) 

33 



3.5.2. normaalzienden ouderen. 

Op de volgende bladzijden zijn de resultaten te vinden van proefpersonen in de 
leeftijdscategorie (59-68) jaar. Alle proefpersonen hebben een normaal 
gezichtsvermogen. De meetgegevens zijn te vinden in de appendix B. Om de 
herkenningstijden te vinden zijn de gefilterde gemiddelde reactietijden, van de 
ongefilterde medianen van de keuze reactietijden, afgetrokken. 
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3.6. Discussie. 

De grafieken van de groep normaalziende jongeren bij negatief contrast 1 
wijzen in de richting van een minimale herkenningstijd bij een bepaalde factor 
boven drempelniveau. Aberson en Bouwhuis (1993) vonden in hun onderzoek 
een maximale leessnelheid bij een bepaalde lettergrootte. In hun onderzoek was 
de optimale bovendrempelige factor afhankelijk van de visus. Neemt de visus af 
dan verschuift het optimum naar een groter lettertype. Ook onze resultaten 

: wijzen in die richting. De minimum waarde voor wat betreft de 
herkenningstijden geeft ons een ringgrootte die tussen bepaalde grenzen ligt. 
Deze kunnen omgerekend worden naar een visuele hoeken. Gevonden wordt 
dan een ringgrootte die varieert tussen 0.45 boogminuten en 1.34 boogminuten. 
Deze grenzen zijn een aanscherping van de waarden 0.3 en 2 boogminuten die 
Legge, Pelli, Rubin, Schleske, Luebker (1985, 1987) gevonden had in hun 
onderzoek. 
Aberson en Bouwhuis (1993) vonden tijdens hun onderzoek dat de factor tussen 
de optimale lettergrootte en de lettergrootte op drempelniveau afneemt 
naarmate de visus afneemt. Kijken we naar de door ons verkregen resultaten 
dan geven die ook hiervoor een indicatie wanneer we het verlagen van het 
contrast, waarbij de mate waarin details waargenomen kunnen worden af, als 
een verlaging van de visus beschouwen. In de figuren 26 en 27 (blz.37) is 
zichtbaar gemaakt wat er lijkt te gebeuren. 
In figuur 26, bladzijde 37, is zichtbaar water gebeurt wanneer de 
herkennngstijd uitgezet wordt tegen de ringgrootte. De optimale ringgrootte 
verschuift naar rechts wanneer de visus ten gevolge van contrast verlaging 
afneemt (hoe lager de visus, hoe groter de ringgrootte op drempelniveau). 
Wanneer het contrast de contrastdrempel nadert, lopen de herkenningstijden 
zeer snel op. Dit is ook waargenomen bij de metingen met negatief contrast 6. 
In figuur 27, bladzijde 37, wordt de herkenningstijd uitgezet tegen de factor 
(ringgrootte I drempelringgrootte). Bij de experimenten is gemeten bij negatief 
contrast 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Geconstateerd kan worden dat de verschillen op de 
plaats van het optimum bij negatief contrast 1, 2 en 3 erg klein zijn. Wordt er 
gemeten bij negatief contrast 6 dan wijst alles in de richting van een sterk naar 

., links verschoven optimum factor. 
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4. Conclusies. 

De resultaten van de herkenningstijdenexperimenten met Landolt C-ringen 
lijken in de richting te wijzen van een optimum bij een bepaalde ringgrootte. 
Verder lijkt het erop dat dit optimum verschuift naar grotere ringen wanneer 
de contrasten verlaagd worden. Echter om dit te kunnen staven moet men 
zowel de beschikbare data als de toekomstige data statistisch verwerken. 
Gezien de resultaten is het nuttig om verder onderzoek te verrichten. Bij 
normaalziende proefpersonen, zowel bij jongeren als ouderen moet er nog 
verder boven drempelniveau gemeten worden bij de verschillende contraste.n, 
om onze hypothese (zie § 3.6) te bevestigen dan wel te verwerpen. Ook zullen er 
nog metingen uitgevoerd moeten worden met slechtziende proefpersonen om te 
kijken naar verschillen met de groep normaalziende proefpersonen. 
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Appendix A. 

Op de volgende bladzijden zijn de resultaten van de meetgegevens van de 
jongere normaalzienden proefpersonen te vinden in de leeftijdscategorie (25-30). 
Alie proefpersonen hebben een normaal gezichtsvermogen. 
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Esperiment: 'Herkenninptijden• 
Proefpenoon: TR 
IAeftijd: 25 

v .. wi 

Reacti.etijden 

boftndrempelip factor 

mecliaan voor filterinc 

mediaan na filterinc 

pmiddelde voor filterinc 

pmiddelde na filterinc 

atandaardde~auevoorftlterinc 

atandaard de~aue na filtering 

Herkanninptijden (•) 

bo..iidnmpelice factor 

mediaan voor filterinc 

mediaan na filterinc 

pmiddelde voor filterinc 

pmiddalde na filterinc 

atandaard d~ue voor filterinc 

ltandaard de~ue na filtering 

Herkenninptijden (0) 

bovendrempelige factor 

mediaan voor filterinc 

mediaan na filterinc 

pmiddelde voor filterinc 

pmiddelde na filtering 

atandaard dmaue voor filterinc 

atandaard de~aue na filtering 

Herkenninptijden (*) 

bovendrempelip factor 

mediaan voor filterinc 

.mediaan na filterinc 

..,remiddelde voor filterinc 

pmiddelde na filterinc 

atandaard d~ue ._. filterinc 

ltandaard d~ue na filterinc 

neg.contr. 1 ner.contr. 2 

1.65 1.34 

4.33 4.46 

216 239.0 

216 239.0 

223.5 255.3 

223.5 255.3 

54,0 47,4 

54.0 47.4 

4.33 4.46 

409.0 403.0 

409.0 402.5 

425.9 410.3 

425.9 408.8 

63.7 48.3 

63.7 48.3 

1.73 2.11 

645.0 482.5 

645.0 483.0 

663.6 471.3 

663.6 508.7 

136.3 280.2 

136.3 94.1 

1.15 1.17 

826.5 949.5 

837.0 956.0 

828.8 957.2 

884.4 952.0 

308.4 210.5 

242.9 204.6 

neg.contr. s nec.contr.4 nec.contr. 5 neg.contr. 6 

0.87 . 0.43 0.16 

3.66 4.53 4.41 

236.0 . 253.0 455.0 

236.0 . 255.0 455.0 

246.1 . 240.2 930.9 

246.1 261.4 453.1 

42,7 . 109.9 1960.7 

42.7 . 28.9 174.5 

3.66 4.53 4.41 

446.0 . 540.0 2901.5 

446.0 . 542.0 2899.0 

465.7 663.9 3368.8 

465.7 567.4 2967.8 

71.4 . 107.1 1800.7 

71.4 105.4 1251.8 

1.83 . 2.26 2.13 

522.5 . 572.0 1421.5 

552.5 . 572.0 1421.5 

544.7 . 611.6 1533.9 

553.6 . 611.6 1531.2 

203.0 144.4 521.8 

110.0 . 144.4 531.l 

1.22 . 1.13 1.08 

665.0 1156.0 1380.0 

664.0 . 1079.0 1374.0 

811.6 . 1269.2 1415.6 

743.3 . 1190.4 1343.6 

505.3 . 580.3 521.1 

227.7 . S&U 441.6 
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Herkenninptijden (OJ 

bonndrempeJice factor 8.67 . . 

mediaan voor filterinc 385.5 . 

mediun na filtering 385.5 . . . . 

pmiddelde voor filtering 401.9 . . 

pmiddelde na filtering 401.9 

at.andaard deviatie voor filtering 52.2 

atandaard deviatie.na filtering 52.2 . 

Herkenninptijden (*) 

bovendrempelire factor 17.3 . . 

mediaan voor filterinc 419.0 

mediaan na filtering 419.0 . . . 

pmiddelde voor filtering 429.4 . . . . 

pmiddelde na filtering 429.4 

atandaard deviatie voor filtering 59.8 . 

atandaard deviatie na filtering 59.8 . 

Herkenninptijden (*) 

bovendrempelire factor 27.46 . . 

mediaan voor filtering 373.0 . . 

mediaan na filtering 373.0 . - -
pmiddelde voor filtering 428.3 . 

pmiddelde na filtering 428.3 

atandaard deviatie voor filtering 72.1 - . 

at.andaard deviatie na filtering 72.1 . . 

Herkenninptijden (*) 

bovendrempelire factor 34.68 . . 

mediaan voor filtering 448.0 . . 

mediaan na filtering 448.0 

pmiddelde voor filtering 444.4 

pmiddelde na filtering 444.4 . 
at.andaard deviatie voor filtering 78.2 - . . . 

at.andaard deviatie na filterin( 78.2 . . . 
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Herltenninptijden (•) 

bovendnmpelice factor 44.80 . . 
mediaan voor filtarin( 444.5 

mediaan na filterinc 444.5 . . . . 

pmiddelde voor lllterinc 424.6 . . . . . 

pmiddelde na filtarin( 424.6 . . 

staDdaard devialie voor filtarin( 44.2 . . . 

staDdaard devialie na filtarin( 44.2 . . . . 

·I . 

. -
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&-experiment: "Herkenninptijden" 
Proefpe.-on: NB 
Leeftijd: 29 

Viaua 

Reactietijden 

bovendrempelice factor 

mediaa.n voor filterinc 

mediaan na filterinc 

cemiddelde voor filterinc 

cemiddelde na fllterinc 

1tandaard deviatie voor fllterinc 

1tandaard deviatie na filterinc 

Herkenninptijden (*) 

bovendrempelice factor 

mediaa.n voor fllterinc 

mediaan na filterinc 

pmiddelde voor filterinc 

cemiddelde na filterinc 

1tandaard deviatie voor filterinc 

atandaard deviatie na filtering 

Herkenninptijden (*) 

bovendrempelice factor 

mediaan voor filterinc 

mediaa.n na filterinc 

cemiddelde voor filterinc 

cemiddelde na filterinc 

atandaard deviatie voor filterinc 

atandaard deviatie na filterinc 

Herkenninptijden (*) 

bovendrempelice factor 

mediaan voor fllterinc 

mediaan na fllterinc 

cemiddelde voor fllterinc 

pmiddelde na fllterinc 

1tandaard deviatie voor filterinc 

1tandaard devia tie na filterinc 

nec.amtr. 1 nec.aintr. 2 

1.41 1.30 

3.71 4.33 

363.0 332.0 

362.5 332.0 

436.5 365.9 

403.0 265.9 

202.7 100.7 

116.2 100.7 

3.71 4.33 

494.0 604.5 

594.0 604.5 

590.0 602.7 

689.5 602.7 

62.4 109.4 

62.9 109.4 

1.98 2.05 

644.0 716.5 

645.0 716.5 

639.2 726.6 

643.4 724.1 

117.1 108.1 

114.6 107.7 

1.24 1.14 

1120.0 1075.0 

1068.0 1068.0 

1374.9 1154.8 

1280.7 1050.3 

711.7 512.7 

578.8 319.3 
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nec.a>ntr. 3 nec.aintr. 4 nec.a>ntr. 5 nec.a>ntr. 6 

0.88 0.42 0.46 

3.70 4.42 3.87 . 

341.0 387.0 344.0 

341.0 387.0 336.5 . 

391.3 421.7 399.2 

391.3 421.7 359.0 -
94.0 115.6 210.2 

94.0 115.6 61.3 

3.70 4.42 3.87 

611.0 606.0 891.5 

619.5 606.0 886.0 

622.0 601.6 943.8 . 

639.9 601.6 921.9 . 

170.1 97.5 262.7 

126.8 97.5 223.9 

1.85 2.21 1.94 

840.5 635.5 1391.5 . 

840.5 635.5 1398.0 

964.4 663.9 1503.5 . 

953.0 663.9 1517.1 . 

414.0 130.0 469.7 . 

270.6 130.0 464.5 

1.23 1.11 1.21 . 

1126.5 1355.0 2026.5 

1113.5 1222.0 1801.0 . 

1400.7 1615.2 2183.3 . 
1248.0 1385.8 2004.5 

705.9 725.8 867.1 

411.6 466.1 769.7 . 



Herl<enninptijden (0) 

bovendrempelip factor 7.42 . . . 

mediaan voor filterinr 498.0 . . . 

mediaan na 6Jterinr 498.0 . . . . . 

pmiddelde ¥OOr filterinr 515.1 . . . . 

pmiddelde na ftlterinr 515.1 . . . . 

aWldaard dmalie voor filterinr 77.3 . . . . 

atandaard devialie na filterinr 77.3 . . . . 
Herl<enninptijden (*) 

bo'Nndrempelip factor 18.55 . . . . . 

mediaan \'OOI' ftlterinr 508.0 . . . . . 

mediun na 61terinr 508.0 . . . . 

pmiddelde ._. filterinr 510.4 . . . 

pmiddelde na 61terinr 510.4 . . . . . 

aWldaard devialie ._. filterinr 46.4 . . . . 

ltandaard devialie na 61terinr 46.4 . . . . . 

Herl<enninptijden (*) 

bovendrempelip factor 23.50 . . . . 

mediun voor filterinr 565.5 . . . 

mediaan na filterinc 565.5 . . . 

pmiddelde voor filterinr 564.1 . . 

pmiddelde na 61terinr 564.1 . . . . 

atandaard deviatie \'OOI' filterinc 108.6 . . 

atandaard deviatie na 6Jterinc 108.6 . . . . . 

Herl<enninptijden (*) 

ba.,.ndrempelip factor 29.68 . . 

mediaan voor filterinr 592.5 . . . 

mediaan na filterinr 592.5 . . . . . 

pmiddelde voor filterinr 569.1 . . . . 

pmiddelde na filterinr 569.1 . . . . 

atandaard deviatie ¥OOr 61terinr 47.0 . . . . . 

ltandaard deviatie na filterinc 47.0 . . . . . 
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Experiment;"Herkenninptijden" 
Proefpe.-on: MP 
1Aeft1Jd:30 

Via Ill 

Reactietijden 

Bovendrempelip factor 

mectiaan voor filterine 

mediun na filterine 

pmiddelde voor filterine 

pmiddelde na filterine 

at.andaard dmatie voor 61terine 

atandaard dmatie na filterine 

Herkenninptijden (•) 

bcrten drempelip factor 

mediaan voor 61terine 

mecliaan na filterine 

pmiddelde voor ftlterine 

pmiddelde na ftlterine 

atandaard deviatie voor filterine 

atandaard dmatie na filterine 

Herkenninptijden (•) 

bcrtendrempelip factor 

mediaan voor filterine 

mediaan na filterine 

pmiddelde voor filterine 

pmiddelde na filterine 

1tandaard deviatie voor filterine 

atandaard deviatie na filterine 

Herkenninptijden c•> 

bovendrempelip factor 

mediaan voor ftlterine 

mecliaan na filterine 

pmiddeldevoorftlterine 

pmiddelde na ftlterine 

atandaard deviatie voor filterine 

atandaard deviatie na filterine 

ne1:.contr. 1 nee.contr. 

1.65 1.56 

4.34 4.11 

237.0 319.0 

237.0 319.0 

467.6 300.0 

281.6 320.8 

974.l 194.1 

106.9 83.2 

4.34 4.11 

507.0 611.5 

507.0 611.0 

568.4 619.7 

553.8 623.9 

175.7 222.3 

143.8 150.7 

1.74 2.19 

699.5 784.5 

678.0 783.0 

842.6 876.9 

759.3 790.2 

485.9 580.3 

263.9 231.7 

1.16 1.09 

917.0 1251.5 

917.0 1144.5 

1069.5 1563.1 

974.0 1302.3 

565.6 934.5 

376.7 598.5 

2 nee.contr. 3 nei.contr. 4 nee.contr. 5 nee.contr. 6 

0.77 . 0.26 0.1063 

4.05 4.33 2.89 

290.0 . 330.0 804.0 

279.0 . 306.0 794.5 

316.7 596.5 881.7 

284.2 353.2 791.9 

132.9 . 654.3 431.3 

73.1 126.4 264.7 

4.05 . 4.33 2.89 

496.5 . 704.0 6347.5 

496.0 701.0 5318.0 

562.7 . 757.3 6502.1 

532.1 . 737.6 5650.4 

258.5 . 234.2 2856.9 

143.5 . 190.3 2280.3 

2.03 . 2.19 2.24 

627.5 594.5 4996.0 

627.5 587.0 4915.0 

639.4 674.2 5676.6 

661.1 611.4 5438.6 

219.4 357.3 2617.6 

141.1 . 112.9 2309.9 

1.08 1.09 1.12 

1041.0 981.0 3545.0 

924.0 979.0 3502.0 

1287.4 . 1296.6 3607.6 

1110.0 . 1150.7 3494.9 

788.3 . 762.4 1707.0 

488.8 . 487.2 1619.7 
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· Herkenninptijden (*) 

bovendrempelip factor 8.68 . 

mecliaan ........ filterinc 545.5 . . 

median na filterinc 545.5 . . . . 

pmiddelde voor filterinc 508.4 . . 

pmiddelde na filterinc 489.5 

·. atandaanl dmatie voor filterinc 179.7 . 

atandaard dmatie na filterinc 141.2 . . . . . 

Herkenninptijden (*) 

bovendrempelip factor 17.37 . . . . 

medi&ID voor filterinc 378.5 . . 
medi&ID na filterinc 405.0 . . 

pmiddelde voor filterinc 450.4 . 

pmiddelde na filterinc 453.9 . . . . 

atandaard deviatie voor filterinc 113.8 . . . 

at&ndaard dmatie na filterinc 114.l . . 

Herkenninptijden (*) 

bovendrempelip factor 21.71 . . . . 

median voor filterinc 454.5 . . . . 

medi&ID na filterinc 454.5 . . . . 

pmiddelde voor filterinc 439.3 . . 

pmiddelde na filterinc 439.3 . . . 

atandaard deviatie voor filterinc 86.3 . . 

atandaard deviatie na filterinc 86.3 . 

Herkenninptijden (*) 

bovendrempelice factor 27.50 . . . 

median voor filterinc 663.5 . 

median na filterinc 495.0 

pmiddelde voor filterinc 514.7 . . . 

pmiddelde na filterinc 492.3 . . . 

ataudaard deviatie voor filterinc 171.l . . . 

atandaard dmatie na filterinc 121.4 
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Herkenninptijden (•) 

bovendrempelice factor 34.73 . 

mediaan voor filterini 544.5 

mediaan na filterini 666.0 . 

cemiddelde voor filterini 522.1 . . 

cemiddelde na filterini 511.8 . 

atandaard deviatie voor filterini 130.8 . . 

atandaard de-riatie na filterini 119.9 
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Ezperiment: "Herkenninptijden" 
ProetJier-n: TD 
IAeftijd: 25 

Viaua 

Reactietijden 

bovendrempelip factor 

mediun voor filterinr 

mediun na 1llterinr 

pmiddelde voor filterin( 

pmiddelde na filterin( 

atandaanl deviatie voor filterinr 

atandaanl deviatie na filterinJ 

Herltenninptijden <'> 

boYendrempelip factor 

mediun voor filterin( 

mediun na 1llterin( 

pmiddeldo voor filterin( 

pmjddelde na filterinc 

atandaanl deviatie voor filterin( 

atandaanl deviatie na filterinc 

Herkenninptijden !°) 

bcnrendrempelire fact.or 

m.ediaan voor filterin( 

mediaan na filterin( 

pmiddelde voor filterin( 

pmiddelde na filterin( 

atandaanl dmatie voor 111terinr 

atandaanl deviatie na filterin( 

Herlcenninptijden (•) . 
bovendrempelip factor 

media.an YOOT filterinc 

media.an na fil terinr 

pmiddelde ....... filterinc 

pmiddelde na filterin( 

atandaanl deviatie voor filterin( 

atandaanl dniatio na filterin( 

nec.contr. 1 nec.contr. 

2.22 1.65 

3.50 4.34 

254.0 254.0 

254.0 254.0 

271.0 261.2 

271.0 261.2 

61.4 37.8 

61.4 37.8 

3.50 4.34 

459.5 428.0 

460.0 428.0 

443.1 440.3 

469.5 440.3 

295.5 71.8 

53.0 71.8 

1.95 1.74 

615.5 628.5 

615.5 628.0 

652.5 704.9 

652.5 682.6 

135.0 227.6 

135.0 191.5 

1.17 1.16 

lllU 917.5 

114.0 864.5 

1165.9 1118.2 

1145.0 1003.8 

449.3 552.7 

414.9 407.7 

2 nec.contr. 3 nec.contr. 4 nec.contr. 5 nec.contr. 6 

0.95 . 0.50 0.0767 

4.00 . 4.21 2.06 

272.3 273.0 789.0 

272.3 . 273.0 789.0 

275.4 . 322.5 747.1 

275.4 . 322.5 747.1 

37.3 . 100.9 275.3 

37.3 . 100.9 275.3 

4.00 4.21 2.06 

447.0 . 440.5 4587.0 

447.0 . 440.0 3418.5 

449.3 . 467.4 4585.3 

475.1 . 463.4 3776.6 

200.5 96.9 2061.6 

84.7 . 96.9 1919.7 

2.00 2.11 2.06 

541.0 583.5 4782.0 

541.0 583.5 4210.0 

603.0 . 655.4 5003.1 

603.0 631.4 4280.7 

170.8 . 254.0 2360.8 

170.8 162.1 2178.8 

1.00 . 1.05 1.26 

1107.0 1297.5 1696.5 

1065.0 . 1189.5 1538.0 

1246.2 . 1500.8 1965.1 

1166.2 . 1340.6 1598.5 

544.2 716.5 1106.4 

447.3 - 518.2 743.8 
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Herl<enninptijden (") 

bovendnmpelire factor 11.68 

mediaan voor filtering 350.5 . . 

mediaan na filtering 350.5 . . 

pmiddelde voor filtering 368.9 . . 

pmiddelde na filtering 368.9 . . 

atandaard deviatie voor filtering 59.0 

atandaard deviatie na filtering 59.0 . 

Herl<enninptijden (•) 

bovendrempelire factor 23.37 . 

mediaan voor filtering 327.0 . . 

mediaan na filterinc 327.0 . . . 

pmiddelde voor filtering 364.3 . . 

pmiddelde na filtering 364.3 . 

atandaard deviatie voor filtering 56.9 . 

atandaard deviatie na filtering 56.9 . . . . 

Herl<enninptijden (•) 

bovendrempelip fact.or 29.21 . . . 

mediaan voor filtering 353.5 . . 

mediaan na filtering 353.5 . . 

pmiddelde voor filtering 374.9 . 

pmiddelde na filtering 374.9 . 

atandaard deviatie voor filtering 65.3 . . 

atandaard deviatie na filtering 65.3 . . 

Herkenninptijden (•) 

bovendnmpelige fact.or 37.00 . 

mediaan voor filtering 409.0 . . 

mediaan na filtering .... o . . . 

pmiddelde voor filtering 374.6 

pmiddelde na filtering 377.8 . 

atandaard deviatie voor filtering 56.2 . . . 

atandaard deviatie na filtering 5-U . 
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Appendix B. 

Op de volgende bladzijden zijnde resultaten van de meetgegevens van oudere 
normaalziende proefpersonen te vinden in de leeftijdscategorie (59-68). 
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Bsperim.ent:"Herlwminptijden" 
PMefpenoon: JG 
1Aeftijd:6 l 

Viaua 

Reactietijden 

boftndrempelice fact.or 

mediaan voor filterinc 

median na filterine 

pmiddelde voor filterine 

camiddelde na filterinc 

atandaard dmatie voor filterinc 

IWldaard deYiatie na filterinc 

Herkenninptijden (*) 

bcwendrempelice fact.or 

median ........ filterinc 

mediaan na 11.lterinc 

pmiddelde .....,.. filterinc 

camiddelde na filterinc 

•tandurd dmatie voor filterinc 

•tandaard deYiatie na filterinc 

Herkenninptijden (*) 

bovendrempelip factor 

mediaan voor filterinc 

mediaan na filterinc 

camiddelde voor filterinc 

camiddelde na filterinc 

1tandaard deYiatie voor filterinc 

1tandaard deYiatie na filterinc 

Herkenninptijden (*) 

bovendrempelice factor 

mediaan voor filterinc 

mediaan na filterinc 

camiddelde voor filterinc 
!·. 

camiddelde na filterinc 
~ 

atandaard deviatie voor filterinc 

atandaard deviatie na filterinc 

ner.conlr. 1 ner.contr. 

0.6476 0.5488 

4.13 4.13 

258.0 275.0 

258.0 261.5 

283.2 593.5 

283.2 271.3 

72.4 1249.3 

72.4 64.3 

4.13 4.13 

456.0 490.0 

460.0 490.0 

466.6 505.7 

470.6 508.3 

62.3 60.5 

59.5 56.9 

2.07 2.07 

553.0 551.0 

552.0 551.0 

579.7 557.9 

552.2 557.9 

165.6 64.2 

70.4 64.2 

1.03 1.03 

1028.0 1177.0 

994.0 1155.0 

1169.0 1387.3 

1052.8 1314.9 

489.l 640.7 

286.0 569.6 

2 DeJ.CODlr. 3 nec.contr. 4 nec.contr. 5 nec.contr. 6 

0.3378 0.1820 

4.38 3.97 

267.0 . 347.0 

264.5 - 334.0 

285.4 1322.2 

261.3 . 369.3 

101.5 . 2575.2 . 

41.4 148.8 -

4.38 . 3.97 

464.5 . 646.5 

478.0 . 636.0 

480.4 800.3 

491.8 765.7 . 
72.1 301.8 . 

62.7 - 238.8 

2.19 . 2.01 . 

557.5 1136.0 . 

557.5 1088.· 

564.0 . 1417.1 

564.0 . 1280.1 

75.2 826.0 . 

75.2 - 484.6 . 

1.09 . 1.00 . 

1657.0 1713.0 

1388.0 11148.0 

2158.7 . 2107.9 . 

1692.0 . 1757.1 . 

1378.9 1675.6 

656.4 - 605.0 
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Esperiment:"Herkemlinptijden• 
Proefpenoon:WV 
1-ftijd:60 

Viaua 

Reactietijden 

bovendnmpelice fact.or 

mediaan voor filtering 

mediaan na filtering 

pmiddelde voor filtering 

gemiddelde na filtering 

1tandaard devialie voor filtering 

ltandaard devialie na filtering 

Herkenninptijden (•) 

bovendnmpelip fact.or 

mediaan voor ftltering 

mediaan na filtering 

pmiddelde voor filtering 

gemiddelde na filtering 

1tandaard dmalie voor filtering 

atandaard devialie na filtering 

Herkemlinptijden (•) 

bovendrempelige factor 

mediaan voor filtering 

mediaan na filtering 

gemiddelde voor filtering 

pmiddelde na filtering 

etandaard devialie voor filtering 

ltandaard devialie na filtering 

Herkemlinptijden (•) 

bovendrempelige factor 

mediaan voor filtering 

mediaan na filtering 

gemiddelde voor filtering 

pmiddelde na filtering 

etandaard devialie voor filtering 

atandaard devialie na filtering 

ner.contr. 1 ner.contr. 

1.39 0.90 

3.66 3.79 

365.0 306.0 

365.0 306.0 

363.6 308.5 

363.6 308.5 

101.3 55.4 

101.3 55.4 

3.66 3.79 

534.0 516.0 

524.0 513.0 

624.5 552.2 

559.7 526.2 

379.6 191.2 

102.8 130.2 

1.95 1.89 

696.0 601.5 

693.0 601.5 

710.3 629.5 

709.3 629.5 

121.8 124.3 

123.8 124.3 

1.22 1.26 

886.5 690.5 

836.0 692.0 

916.9 770.5 

880.3 775.6 

218.2 192.4 

184.8 193.8 

2 ner.contr. 3 ner.contr. 4 neg.contr. 5 neg.contr. 6 

0.72 0.22 

3.79 - 3.68 -
375.0 - 387.0 -
375.0 386.5 -
400.1 455.5 -
400.1 - 393.4 -
126.0 - 246.6 

126.0 56.2 -

3.79 - 3.68 -
566.0 - 634.0 -
566.0 - 634.0 -
583.0 673.4 

583.0 673.4 -
101.7 164.9 -
101.7 164.9 -

1.89 1.86 -
653.0 809.0 -
653.0 809.0 -
691.1 820.4 -
691.1 - 820.4 -
145.7 - 195.9 -
145.7 195.9 -

1.01 1.16 -
1128.0 802.0 -
1134.0 791.0 -
1226.4 - lOOU -
1214.8 - 889.0 -
470.1 - 522.0 -
370.8 - 266.8 
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Esperiment:"Herkenninptijden • 
Proefpe~n: HD 
X-ftijd:68 

Viaua 

Readiet:ijden 

boYendrempelip factor 

mediaan 'IOOI' 6lterinr 

media.an na 6lterinr 

pmiddelde 'IOOI' 6lterinr 

pmiddelde na ftlterinr 

atandaard deviatie 'IOOI' 61terinr 

atandaarcl deviatie na 61terinr 

Herl<mninptijden c•> 

bovendrempelip factor 

mediaan 'IOOI' 61terinr 

mediaan na 6Jterinr 

pmiddelde 'IOOI' 61terinr 

pmiddelde na 61terinr 

atandaard deviatie 'IOOI' filterinr 

atandaard deviatie na filterinc 

Herkenninptijden (•) 

bovendrempelip factor 

media.an voor filterinc 

mediaan na filterinc 

pmiddelde voor filterinr 

pmiddelde na filterinc 

1tandaard deviatie voor filterinr 

1tandaarcl deviatie na &Jterinr 

Herkenninptijden (•) 

bovendnmpelip factor 

mediaan voor filterinr 

mediaan na filterinc 

pmiddelde voor 61terinr 

pmiddelde na filterinr 

atandaard deviatie 'IOOI' filterinr 

1tandaard deviatie na &Jterinc 

De(.COntr. 1 nei.contr. 

0.86 0.58 

3.64 3.89 

339.0 361.0 

339.0 361.0 

356.3 373.5 

356.3 373.5 

125.3 93.6 

125.3 93.6 

3.64 3.89 

501.5 520.0 

501.5 529.0 

533.3 561.7 

533.3 567.6 

101.4 125.8 

101.4 123.7 

1.82 1.94 

589.0 594.0 

589.0 594.0 

626.8 614.8 

626.8 614.8 

115.3 106.4 

115.3 106.4 

1.21 1.23 

941.5 678.5 

853.0 675.0 

970.7 720.7 

973.8 719.5 

306.3 186.3 

341.2 189.5 

2 ner.contr. 3 ner.contr. 4 ner.contr. 5 ner.contr. 6 

0.35 - 0.17 

3.69 - 2.81 -
376.0 391.0 -
376.0 382.0 -
407.0 - 474.3 

407.0 423.4 

138.7 - 245.2 

138.7 151.2 

3.69 2.81 -
532.5 - 793.0 -
532.5 - 793.0 

546.4 - 892.7 

546.4 857.5 

77.0 368.9 

77.0 257.7 

1.85 - 2.22 

557.0 911.0 

567.0 - 911.0 -
601.2 939.9 -
601.2 - 937.7 

120.7 292.1 

120.7 304.7 

1.17 - 1.12 

648.0 - 1091.5 -
640.5 - 1007.0 

719.4 1308.0 

708.4 1101.9 -
215.7 622.2 

219.3 - 353.1 
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Ezperiment:•Herltenninptijden• 
Proefpe.-oll!LB 
Leeftijd:66 

Viaua 

Reactietijden 

bovendrempelice factor 

mediaan voor filterinc 

mediaan na filterinc 

pmiddeldevoortllterinc 

pmiddelde na tllterinc 

atandaard deviatie voor filterinc 

standaard deviatie na filterinc 

Herltenninptijden (•) 

bovendrempelice factor 

mediaan voor tllterinc 

mediaan na filterin&' 

cemiddelde voor filterin&' 

gemiddelde na filterinc 

atandaard deviatie voor filterinc 

atandaard deviatie na filterin&' 

Herltenninptijden (•) 

bovendrempelip factor 

mediaan voor filterin&' 

mediaan na filterinc 

gemiddelde voor tllterin&' 

pmiddelde na filterin&' 

atandaard deviatie voor filterinc 

atandaard deviatie na filterinc 

Herltenninptijden (•) 

bovandrempelice factor 

mediaan YOOr tllterinc 

mediaan na !Uterine 

pmiddelde voor filterin&' 

pmiddelde na tllterin&' 

atandaard deviatie voor filterinc 

at.andaard deviatie na filterin&' 

nei.contr. 1 nec.contr. 

0.65 0.55 

U2 3.66 

Ul.O 287.0 

Ul.O 287.0 

255.0 300.9 

255.0 300.9 

.s.o 59.6 

.s.o 59.6 

• .32 3.66 

•21.0 .a..o 

•21.0 .a..o 

..S.8 456.9 

•50.3 •56.9 

80.1 87.8 

81.1 87.8 

2.16 1.83 

4M.0 4S..O 

•M.O 4S..O 

•74.2 510.8 

•74.2 510.8 

69.4 96.2 

69.4 96.2 

1.02 1.16 

731.5 632.5 

709.0 625.0 

773.6 696.1 

723.2 695.8 

~.o 195.• 

157.1 198.8 

2 nec.contr. 3 nec.contr. • nec.contr. 5 neg.contr. 6 

o.a. . 0.18 

.... 3.03 

:us.o 296.0 

:us.o 294.5 . 

257.5 372.8 

257.5 318.8 

.a.o 231.7 

.a.o 103.3 

.... 3.03 

•29.0 639.5 

429.0 630.0 . 

.S9.8 755.2 

•69.8 703.8 

84.3 365.0 . 

84.3 240.2 

2.25 1.92 . 

513.0 961 .0 . 

513.0 962.0 

532.4 1037.5 

528.1 10.2.4 . 

108.3 272.3 . 

107.5 275.7 . 

1.13 1.21 

702.5 1376.0 . 

701.0 123-4.0 

779.0 1•19.5 

728.5 lS.7.0 . 

257.6 493.7 

1•7.2 •95.6 
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