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STAGEPLAATSBESCHRIJVING. 

De stage vond plaats in het gerenomeerde 'Instituut voor Perceptieonderzoek' 
(IPO) van de Technische Universiteit Eindhoven (TUE). In 1996 werd de 
kwaliteit van het IPO onderzoek, uitgevoerd tussen 1991 en 1995, geevalueerd 
door de Nederlandse Associatie van Universiteiten. De associatie die een centrale 
rol speelt in de opvolging van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek in 
Nederland, concludeerde in haar eindrapport dat het IPO een labo is van zeer 
goede en op sommige gebieden zelfs excellente kwaliteit, vergeleken met 
intemationale standaarden. Aan het instituut wordt interdisciplinair gewerkt, men 
vindt er specialisten in engineering, linguistiek, sensorische perceptie, cognitie en 
ergonom1e. 

Het centrale onderzoeksthema aan het IPO is de 'gebruiker-systeem interactie'. 
Het instituut wordt trouwens officieel omschreven als : '!PO, Center for 
Research on User-System Interaction'. Het IPO richt zich, samen met het 
bedrij fsleven en de overheid, op het ontwerpen en realiseren van 
gebruiksvriendelijke interacties tussen mensen en technische systemen. De 
projecten die momenteel aan het IPO lopen zijn 1) 'user-centred design', 2) 
'information access and presentation', 3) 'multimodal interaction', 4) 'spoken 
language interfaces'. 

1 User-Centred Design. 

De gebruiker dient centraal te staan bij het ontwerpen van een nieuw product. 
Het IPO bouwt aan een model voor interactiestijlen tussen mens en product. 
Naast de analyse van interactiestijlen, evalueert het IPO ook de bruikbaarheid 
van producten, systemen en diensten. Daarbij wordt gelet op de mate van 
effectiviteit, efficientie, voldoening en plezier die het product aan de gebruiker 
biedt. Het stelt het IPO in staat om user interfaces te ontwikkelen die de 
gebruiksvriendelijkheid sterk verbeteren. 

2 Information Access and Presentation. 

Ook binnen het IPO-onderzoeksprogramma 'Information Access and Presen-
tation' staat de gebruiker centraal. Er wordt onderzocht hoe de potentiele 
gebruiker overweg kan met geavanceerde informatieproducten en informatie
systemen. Dit wordt vertaald in een betere bruikbaarheid en bedienbaarheid van 
informatie-intensieve systemen. 



Het is niet alleen belangrijk dat de gebruiker snel en gemakkelijk de juiste 
informatie vindt. Ook de wijze waarop deze informatie wordt gepresenteerd, 
bepaalt in belangrijke mate de gebruiksvriendelijkheid van een systeem. Het IPO 
richt zich daarom ook op de informatie-visualisatie. Door een zorgvuldige 
evaluatie van bestaande en nieuwe presentatietechnieken, wordt inzicht 
verkregen hoe deze bij dragen aan de bruikbaarheid van een product. Door deze 
kennis is het IPO in staat informatie makkelijker leesbaar en beter 
interpreteerbaar te ma.ken, bijvoorbeeld door het gebruik van 3D 
presentatietechnieken. 

3 Multimodal interaction. 

Om producten echt mensvriendelijk te ma.ken, ligt het voor de hand te zoeken 
naar multimodale interacties. Binnen het 'multimodal interaction' - programma 
wordt onderzocht hoe de fundamentele principes van menselijke communicatie 
kunnen worden geformaliseerd en toegepast bij de ontwikkeling van nieuwe 
producten, systemen en diensten. Dankzij dit onderzoek is het IPO in staat om de 
multimodale mens-systeem interactie op een geavanceerde manier vorm te geven. 

Dankzij de multimodale interactie kan de gebruiker sneller en makkelijker met 
een nieuw product overweg. In het multimodale interactie-onderzoek komen de 
volgende thema' s aan bod: 
- interactieve systemen, samengesteld uit objecten die gelijktijdig kunnen worden 

gevoeld, gehoord en gezien; 
- de interactiestructuur of dialoog tussen mens en product, systeem of dienst; 
- het gebruiken van meerdere modaliteiten om informatie natuurlijker en 

effectiever over te brengen of te verwerven. 

4. Spoken Language Interfaces. 

Bij de communicatie tussen mensen spelen taal en spraak een uiterst belangrijke 
rol. Het ligt voor de hand om spraak ook te gebruiken bij de interactie tussen 
mens en product. Het is de 'gemakkelijkste' extra besturing als de handen en 
ogen van de gebruiker al in actie zijn. Er is echter een probleem: voor een mens 
is spraak de gemakkelijkste extra besturingsmogelijkheid, maar voor een systeem 
niet. Het IPO toont aan dat spraak toch succesvol kan worden toegepast bij de 
interactie tussen mens en systeem. 



STAGEMENTOR. 

De persoon die mij gedurende de hele stageperiode ondersteunde en beschouwd 
kan worden als mijn stagementor, was doctorandus Wijnand A. IJsselsteijn, 
neuropsycholoog, gespecialiseerd in de psychologische evaluatie van nieuwe 
display media en toepassingen. 

Daamaast kon ik rekenen op de kennis en het advies van Dr. Huib de Ridder. Tot 
voor kort behoorde hij tot de Vision Group van het IPO, momenteel is hij 
werkzaam aan de Technische Universiteit Delft. Hij doet onderzoek in het 
domein van de fundamentele en toegepaste psychofysica en psychometrie. Aan 
het IPO hield hij zich vooral bezig met de ontwikkeling van nieuwe technieken 
voor de evaluatie van statische en dynamische beelden, de multidimensionele 
analyse van beeldkwaliteit, de optimalisatie van kleurreproductie en de 
subjectieve evaluatie van stereoscopische displays. 



TAAKOMSCHRIJVING. 

Tijdens mijn stage werd ik ingeschakeld in bet onderzoek naar waargenomen 
realisme in stereoscopische beelden (3D beelden). Het betreffende onderzoek 
maakt deel uit van bet ACTS/TAPESTRIES project, dat zich bezig houdt met het 
onderkennen van psychologische sleutelfactoren die van belang zijn voor het 
aanvaarden van 3-dimensionele beelden. Het ACTS/TAPES TRIES project wordt 
gefinancieerd door de Europese Onie. Firma's en onderzoekscentra die actief zijn 
op bet vlak van t~levisie en 'entertainment' nemen als partners deel aan bet 
project. Het project heeft als onmiddellijk doel de psychologische variabelen 
geassocieerd met 3- dimensionele displays te kwantificeren. De nadruk ligt op het 
identificeren van factoren die van belang zijn voor de perceptie van 'realiteit' of 
het gevoel fysiek aanwezig te zijn in de aangeboden scene. 

Na een inwerkingsperiode die bestond uit het doomemen van de voomaamste 
literatuur in verband met stereoscopische displays, hielp ik mee aan de 
ontwikkeling en voorbereiding van een experiment, voortbouwend op de reeds 
uitgevoerde experimenten van mijn stagementor. Daama voerde ik het 
experiment zelf uit. 

Uit de literatuur blijkt dat de dispariteit van de aangeboden beelden (half-image 
separation), de aanbiedingstijd van de beelden, de zoom factor en de 
convergentie-afstand de belangrijkste variabelen zijn met betrekking tot de 
appreciatie van diepte in stereoscopisch materaal. Deze factoren werden als 
onafhankelijke variabelen gemanipuleerd. Hun invloed werd onderzocht op de 
appreciatie van diepte, meer bepaald de natuurlijkheid van de waargenomen 
diepte en de kwaliteit van de waargenomen diepte (afhankelijke variabelen). De 
resultaten van het experiment werden statistisch geanalyseerd en besproken in het 
licht van eerder onderzoek. 



SAMENVATTING. 

Alhoewel stereoscopische beelden moeilijker te realiseren zijn dan mono
scopische beelden, bieden zij enkele duidelijke voordelen. Op het vlak van tv
programma' s en 'ontspanning' zorgen stereoscopische displays voor meer 
opwinding en een verhoogd gevoel van aanwezigheid in de scene. Om deze 
subjectieve ervaring te evalueren lijkt een appreciatie-georienteerde aanpak 
aangewezen. 

In de huidige studie onderzochten we de invloed van (1) beelddispariteit, (2) 
focus, (3) convergentie-afstand en (4) aanbiedingstijd van de stimulus op de 
subjectieve inschatting van dieptekwaliteit en dieptenatuurlijkheid. Twaalf 
proefpersonen met normaal of tot normaal gecorrigeerd zicht en goede stereopsis 
zagen een volledig gerandomiseerde presentatie van stereoscopische stilstaande 
beelden die systematisch varieerden wat betreft beelddispariteit, convergentie
afstand en focuslengte. De beelden werden aangeboden met een aanbiedingstijd 
van 5 sec. en met een aanbiedingstijd van 10 sec .. De afname van het experiment 
gebeurde voor elke proefpersoon tijdens 2 opeenvolgende dagen. De ene helft 
van de proefpersonen kregen de 5 sec. conditie tij dens dag 1, de andere helft 
tij dens dag 2. In gescheiden, gecounterbalanceerde sessies werd aan de 
proefpersonen gevraagd om op een ratingschaal hun indruk van dieptekwaliteit 
en dieptenatuurlijkheid weer te geven. 

De proefpersonen verkozen stereoscopische beelden boven monoscopische 
beelden. Een duidelijk optimum voor dieptenatuurlijkheid werd gevonden bij een 
beelddispariteit van 4 cm, zowel wanneer de aanbiedingstijd van de beelden 5 
sec. bedroeg als wanneer de aanbiedingstijd van de beelden 10 sec. bedroeg. Een 
optimum voor dieptekwaliteit werd gevonden bij een beelddispariteit van 8 cm, 
zowel bij een 5 sec. aanbiedingstij d van de beelden als bij een 10 sec. 
aanbiedingstijd van de beelden. Wanneer grotere dispariteiten werden gebruikt 
was er een vermindering van dieptenatuurlijkheid en dieptekwaliteit. Een vrijwel 
lineaire relatie werd gevonden tussen dieptenatuurlijkheid en dieptekwaliteit, 
zowel wanneer gebruik gemaakt werd van een 5 sec. aanbiedingstijd van de 
beelden als wanneer gebruik gemaakt werd van een 10 sec. aanbiedingstijd van 
de beelden (Pearson's r is respectievelijk 0.855 en 0.895). Als een effect van 
eerste orde maten dieptenatuurlijkheid en dieptekwaliteit hetzelfde in deze studie. 
Als een effect van tweede orde werd wel een kleine, systematische verschuiving 
naar rechts gevonden van de kwaliteitscurve t.o.v. de natuurlijkheidscurve, zowel 
voor de 5 sec. conditie als voor de I 0 sec. con di tie. 



De resultaten tonen een vrijwel lineaire relatie tussen de scores bekomen in de 5 
sec. conditie en de scores bekomen in de 10 sec. conditie. (Pearson's r = 0.996). 
D.w.z. dat in de 5 sec. conditie globaal genomen hetzelfde gemeten werd als in 
de 10 sec. conditie. Een 5 sec. aanbiedingstijd van de beelden is voor de 
proefpersonen blijkbaar genoeg om de diepte in de aangeboden scenes te 
onderzoeken en de stimulus te verwerken. Anders dan verwacht was er geen 
verbetering van de stereoscopische ervaring bij een langere ( 10 sec.) 
aanbiedingstij d van de beelden. 



ABSTRACT. 

Although stereoscopic images are less easy to obtain than monoscopic images, 
they have some clear advantages. Within the area of broadcasting and 
entertainment, stereoscopic displays give more excitement and an enhanced sense 
of involvement in the scene. To evaluate these subjective expenences, an 
appreciation-oriented approach seems to be appropriate. 

In the present study we investigated the influence of (1) image disparity, (2) 
focus length, (3) convergence distance and ( 4) stimulus presentation time on the 
subjective assessment of quality of depth and naturalness of depth. Twelve 
observers with normal or corrected-to-normal vision and good stereopsis viewed 
a fully randomized presentation of stereoscopic still images that varied 
systematically in image disparity, convergence distance and focus length. The 
images were presented with a 5 sec. presentation time and a 10 sec. presentation 
time. For each subject, the experiment was conducted during 2 following days. 
One half of the subjects had the 5 sec. condition during the first day, the other 
half during the second day. In separate counterbalanced sessions the subjects 
were asked to rate their impression of naturalness of depth and quality of depth. 

The subjects prefered a stereoscopic presentation of images over a monoscopic 
presentation. A clear optimum for naturalness judgements was found at 4 cm 
image disparity, with a 5 sec. presentation time as well as with a 10 sec. 
presentation time. An optimum for quality judgements was found at 8 cm image 
disparity, with a 5 sec. presentation time as well as with a 10 sec. presentation 
time. More extreme image disparities produced lower quality and naturalness 
ratings. A linear relationship was found between naturalness of depth and quality 
of depth, in both the 5 sec. condition and the 10 sec. condition (Pearson's r is 
0.855 and 0.895 respectively). As a first-order effect, naturalness and quality can 
be regarded as measuring the same thing in this study. As a second-order effect a 
small, yet systematic shift to the right between naturalness and quality was found, 
in both the 5 sec. condition and the 10 sec. condition. The results show a linear 
relationship between the 5 sec. condition scores and the 10 sec. condition scores 
(Pearson's r = 0.996). Globally, in the 5 sec. condition and in the 10 sec. 
condition the same thing was measured. Obviously, a 5 sec. image presentation 
time is enough to investigate the depth in the scene and to process te stimulus. 
Contrary to prediction the stereoscopic experience did not improve with a longer 
( 10 sec.) image presentation time. 



INLEIDING. 

Stereoscopiscbe (3D) displays zijn techniscb moeilijker te realiseren dan 
traditionele 2D displays, maar bieden enkele belangrijke voordelen. In een 
techniscbe en wetenscbappelijke context zorgen stereoscopiscbe displays voor 
een meer accurate diepteperceptie. Mensen profiteren van bet gebruik van 
stereoscopische displays in gebieden als moleculaire modellering en bediening 
van apparatuur op afstand of bij medische beelden (Thorpe-Davis & Hodges, 
1995). Op het vlak van tv-programma's en ontspanning worden stereoscopiscbe 
displays gebruikt om bet gevoel van opwinding en kwaliteit bij de toescbouwer te 
verbogen. Om deze subjectieve ervaring te evalueren is een appreciatie
georienteerde aanpak aangewezen. 

In dit werk worden een aantal experimenten beschreven die werden uitgevoerd in 
het kader van het ACTS!fAPESTRIES project. Dit project heeft als doel de 
'psychologische' sleutelfactoren te onderkennen die bijdragen tot de voldoening 
van de multimediagebruiker. Een van de belangrijkste vereisten voor beelden die 
gebruikt worden voor ontspanningsdoeleinden is dat de kijker ze ervaart als 
voorstellingen van een reele wereld. De kijker moet bet gevoel bebben dat hij 
aanwezig is in de virtueel gecreeerde wereld. Het ACTS!fAPESTRIES project 
onderzoekt dit gevoel van betrokkenheid, zodat in de toekomst meer overtuigende 
beelden kunnen aangeboden worden. 

Naast de besproken experimenten bevat dit werk een aantal begeleidende 
boofdstukken waarin de basisbegrippen in verband met stereoscopiscbe displays 
en 3D-zien aan bod komen. Dit tbeoretisch kader verduidelijkt het uitgevoerde 
onderzoek. 



HOOFDSTUKl. PERCEPTUELE FACTOREN IN STEREOSCOPISCHE 
DISPLAYS. 

1. 1. DEW AARNEMER. 

Onze perceptie wordt niet simpelweg bepaald door de aangeboden 
stimuluspatronen, het is eerder een dynamisch zoekproces naar de beste 
interpretatie van de beschikbare data. Elk waargenomen object is een hypothese 
die gesuggereerd wordt door de aangeboden sensorische data (Gregory, 1973). 
De driedimensionele waameming van onze omgeving steunt op een varieteit van 
natuurlijke dieptecues. Een belangrijke manier waarop de cues voor de perceptie 
van diepte kunnen onderverdeeld worden is gebaseerd op het onderscheid tussen 
monoculaire cues en binoculaire cues. Monoculaire cues zijn stimuli die 
ruimtelijke discriminaties toelaten op basis van wat kan gezien worden met een 
oog. Binoculaire cues vereisen de gecoordineerde activiteit van de twee ogen. De 
belangrijkste monoculaire cues zijn: relatieve grootte, interpositie, lineair 
perspectief, ruimtelijk perspectief, licht en schaduw, monoculaire 
bewegingsparallax en accomodatie. De twee binoculaire cues die gebruikt 
worden door de hersenen om een driedimensioneel (3D) beeld van de visuele 
wereld te bekomen zijn convergentie en stereoscopisch zicht (of stereopsis). 

Binoculaire dispariteit en stereopsis. 

Stereoscopisch zicht in een natuurlijke omgeving is gebaseerd op het feit dat de 
ogen ongeveer 6.5 cm uit elkaar staan. Elk oog heeft zijn eigen uniek 
gezichtspunt op de wereld. De gezichtspunten van beide ogen worden door de 
hersenen gemtegreerd tot een beeld dat diepte bevat. Door op elk netvlies een 
assenstelsel te definieren kan aan elk punt van de afbeelding van een voorwerp, 
netvliescoordinaten worden toegekend. De verschillen in coordinaten tussen 
beide netvliesafbeeldingen worden dispariteiten genoemd (van Ee, 1995). 
Stereopsis is gebaseerd op het feit dat de hersenen gebruik maken van verschillen 
tussen de netvliesbeelden van beide ogen. 



De horopter. 

De kromme die kan getrokken worden door alle punten in de ruimte die 
aanleiding geven tot beelden die overeenkomstige retinale punten stimuleren 
wordt de horopter genoemd. Men heeft een longitudinale horopter en een 
verticale horopter. De horopter kan beschouwd worden als een basislijn met nul
dispariteit. Kleine dispariteiten vallen binnen een regio rond de horopter, het 
fusiegebied van Panum genoemd (Panum 's fusional area). Binnen dit gebied 
fusioneren de twee corresponderende monoculaire beelden: zij worden gezien als 
een enkel beeld. Dispariteiten voor de horopter zijn gekruist, dispariteiten achter 
de horopter zijn ongekruist. De waargenomen diepte verhoogt als de dispariteit 
verhoogt. Grote dispariteiten vallen echter buiten Panum' s fusional area; de 
beelden fusioneren niet, ze worden dubbel gezien ( diplopia). De grootste 
dispariteit waarbij er nog een fusie optreedt bepaalt de diplopiadrempel. 

Dispariteitslimiten. 

Alhoewel er weinig eensgezindheid is terug te vinden in de literatuur, kunnen 
enkele representatieve dispariteitslimiten voor binoculaire fusie gegeven worden 
(Patterson & Martin, 1992). Voor kleine stimuli (kleiner dan 15 boogminuten) 
bedraagt de dispariteits-'range' voor de foveale regio ongeveer 10 boogminuten. 
Bij een eccentriciteit van 6 graden verhoogt de range tot ongeveer 20 
boogminuten. Voor grote stimuli (1.0 - 6.6 graden) bedraagt de dispariteits-range 
ongeveer 20 boogminuten (+/- 2 maal de range voor kleine stimuli) (IJsselsteijn, 
1997). Het visuele systeem is in staat om diepteverschillen ten gevolge van 
dispariteiten van slechts enkele boogseconden waar te nemen. Onder optimale 
condities bedraagt de stereogezichtsscherpte 2 tot 6 boogseconden (Howard & 
Rogers, 1995). 



1.2. HET GENEREREN VAN BEELDEN. 

Het camerasysteem. 

De beelden voor een stereoscopisch displaysysteem worden opgenomen door 
twee camera's die elk een (licht) verschillende invalshoek hebben. De beelden 
bekomen door de rechter camera worden aangeboden aan het rechter oog; de 
beelden bekomen door de linker camera aan het linker oog. De camera 
systeemconfiguratie wordt gedetermineerd door (a) de afstand tussen de 
camera's, (b) de convergentie-afstand en (c) het gezichtsveld van de camera's 
(o.a. bepaald door de focale lengte van de gebruikte cameralenzen) (zie fig. 1). 
Bij het maken van stereo-opnames moeten deze parameters zorgvuldig onder 
controle gehouden worden (Woods, Docherty & Koch, 1993). 

Beelddispariteit of halfbeeldscheiding is het gevolg van de afstand tussen de 
camera's bij de opname van de beelden. Gebaseerd op informatie uit de 'human 
factor' literatuur, mag men een vergroting van de waargenomen diepte 
verwachten wanneer de halfbeeldscheiding toeneemt. De human factor data 
suggereren dat de meeste individuen nog een appreciatie van diepte hebben bij 
extreme dispariteiten, zelfs voorbij de diplopia drempel (IJsselsteijn, 1997). 
Extreme dispariteiten zijn vermoeiend voor de ogen (eye-strain). Om 
vermoeidheid van de ogen te beperken is het aangewezen dat de opgenomen 
beelden een isomorfe kijk op de werkelijkheid geven. Dat wil zeggen dat de 
afstand tussen de camera's ongeveer gelijk moet zijn aan de afstand tussen de 
ogen (+/- 65 mm) (Bordas, Fuchs & Emadotte, 1996). 

De cameraconvergentie kan gebeuren op basis van twee verschillende methoden: 
( 1) de methode van convergente optische assen, wat in feite een imitatie is van de 
natuurlijke convergentie en (2) de methode van parallele optische assen die 
overeenkomt met convergentie op oneindig. W anneer alle andere factoren 
constant gehouden worden, verkleint de effectieve visuele dispariteit bij een 
langere convergentie-afstand. 
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Figure 1: (a) Stereoscopic camera system and (b) stereoscopic display system 



Het gezichtsveld van de camera's kan gemanipuleerd worden door de focale 
lengte van de optische lenzen (zoom factor) te wijzigen. Een grotere focale lengte 
leidt tot een grotere effectieve visuele dispariteit. De onderzoeksresultaten van 
Fournier (1995) tonen aan dat voor stilstaande beelden met stereoscopische 
diepte er geen significant verschil is in kwaliteitsbeoordeling voor twee 
verschillende focale lengten (F=IOmm en F=20mm), behalve bij extreme afstand 
tussen de camera's (24cm tussen de camera's of meer). In geval van extreme 
afstand tussen de camera's verkozen de proefpersonen de kleinste focale lengte 
(F=IOmm). 

1.3. STEREOSCOPISCHE DISPLAYS. 

Stereoscopische displays maken gebruik van het principe van stereopsis. Aan elk 
oog (links en rechts) wordt een apart beeld aangeboden. Een stereoscopische 
display bestaat uit een enkelvoudige displayoppervlakte waarop de linkse en 
rechtse beelden over elkaar aangeboden worden. De linkse en rechtse beelden 
worden gescheiden door een coderingsmethode (bv. polarisatie door middel van 
een polariserende bril of de anaglyph methode waarbij het linker en het rechter 
beeld in complementaire kleuren worden uitgevoerd (rood/groen) en bekeken 
worden door een bril met glazen in dezelfde complementaire kleuren). 

Het stereoscopisch displaysysteem. 

Het stereoscopisch displaysysteem wordt bepaald door (a) de kijkafstand van de 
waamemer ten opzichte van de display, (b) de grootte van de display (vooral de 
horizontale breedte is van belang) en ( c) de afstand tussen de ogen van de 
waamemer (Woods, Docherty & Koch, 1993). 

De kijkafstand bemvloed de waargenomen kwaliteit van de beelden op twee 
manieren. Bij een grotere afstand bestrijkt een beeld een kleinere hoek van het 
gezichtsveld, wat een negatief effect heeft op de beoordeelde kwaliteit, maar 
terzelfdertijd is de resolutie van het beeld groter, wat de boordeelde kwaliteit 
positief bemvloed. Volgens Westerink en Roufs (1989) moet de optimale 
kijkafstand zo gekozen worden dat de beeldresolutie 16 cycles per graad 
bedraagt. Pastoor (1991) vindt dat zowel voor 2D als voor 3D beelden de 
kijkafstand optimaal is, wanneer hij drie keer zo groot is als de hoogte van het 
displayscherm (IJsselsteijn, 1997). 



Onderzoek van Motoki, Isono en Yuyama (1995) heeft aangetoond dat, bij een 
constante kijkafstand, de beoordeling van algemene beeldkwaliteit en bet gevoel 
overweldigd te worden door het beeld sterk verbetert bij een vergroting van 2D 
en 3D beelden. Een verzadiging trad op wanneer bet beeld een gezichtshoek 
innam van ongeveer 3 0 graden. 

Bij de vergroting van een displaybeeld moet natuurlijk ook rekening gehouden 
worden met een vermindering van de beeldresolutie, wat een negatief effect heeft 
op de beeldkwaliteit. Indien het aantal pixels per gezichtsgraad constant 
gehouden kan worden, heeft een grotere display bet voordeel van een grotere 
psychologische impact, wat leidt tot een verhoogd gevoel van 'presence' 
(IJ sselsteijn, 1997). 

Horizontale en verticale parallax. 

De afstand tussen homologe punten op het displayscherm wordt parallax 
genoemd. Horizontale parallax lokt een andere reactie van de hersenen uit dan 
verticale parallax. De hersenen halen nuttige diepte-informatie uit horizontale 
parallax. Verticale parallax is waarschijnlijk onbelangrijk met betrekking tot de 
perceptie van diepte. Het is eerder een last die de hersenen willen minimaliseren 
(Bordas, Fuchs & Emadotte, 1996). 

Een onderscheid moet ook gemaakt worden tussen een nul-parallax (nul 
dispariteit), een positieve parallax (niet gekruiste dispariteit) en een negatieve 
parallax (gekruiste dispariteit). Een object met nul-parallax wordt in het vlak van 
bet displayscherm waargenomen, terwijl een object met positieve parallax zich 
achter het scherm lijkt te bevinden en een object met negatieve parallax zich voor 
het scherm lijkt te bevinden (Bordas, Fuchs & Emadotte, 1996). 

Om bevredigende stereobeelden te verkrijgen moet bet object dat in bet centrum 
van de aandacht staat quasi nul-parallax hebben. De horizontale parallax moet 
beperkt blijven, maar moet voldoende groot zijn om enige diepte te kunnen 
waarnemen. De verticale parallax moet nul zijn of quasi nul (Bordas, Fuchs & 
Emadotte, 1996). 



Het accommodatie-vergentie conflict. 

Bij gekruiste en ongekruiste dispariteit accommodeert de waarnemer zich aan het 
displayoppervlak, ondanks het feit dat zijn gezichtslijnen convergeren voor of 
achter het displayoppervlak. De discrepantie tussen accommodatie en 
convergentie kan resulteren in vermoeidheid van de ogen (eye-strain) en verlies 
van stereopsis. Onder natuurlijke omstandigheden zijn convergentie en 
accommodatie meestal sterk gecorreleerd. Bij stereoscopische display
toepassingen is het aangewezen om de dispariteit beperkt te houden, zodat het 
accommodatie-vergentie conflict minimaal blijft. 

1.4. GEOMETRISCHE RELATIES IN STEREOSCOPIE. 

De relatie tussen (1) beelddispariteit (of halfbeeldscheiding), (2) kijkafstand tot 
het displayscherm en (3) afstand tussen de ogen kan geometrisch beschreven 
worden: 

(S) I (dx) = (Dipd) I (D + dx) 

(S) I (dy) = (Dipd) I (D - dy) 

Waarbij: 

voor ongekruiste dispariteit. 

voor gekruiste dispariteit. 

S = beelddispariteit (halfbeeldscheiding). 
D = kijkafstand tot het displayscherm. 
Dipd = afstand tussen de ogen (interpupillary distance). 
dx, dy = geometrische diepte van het geprojecteerde beeld. 

We kunnen de geometrische diepte van het geprojecteerde beeld afleiden door 
bovenstaande formules te herschrijven: 

dx = (S.D) I (Dipd - S) 

dy = (S.D) I (Dipd + S) 

voor ongekruiste dispariteit. 

voor gekruiste dispariteit. 

dx of dy is een lineaire functie van kijkafstand tot het displayscherm (D) en van 
halfbeeldscheiding (S). 



HOOFDSTUK 2. HET EXPERIMENT VAN IJSSELSTEIJN, DE 
RIDDER EN HAMBERG (1998). 

Onderzoek naar perceptuele factoren in stereoscopische displays. 

2.1. INLEIDING. 

In het IPO onderzoekslabo houdt men zich o.a. bezig met beeldsemantiek en het 
beoordelen van beeldkwaliteit. Als onderdeel van het ACTSffAPESTRIES 
project, onderzochten IJsselsteijn, de Ridder en Hamberg (1998) de invloed van 
(a) beelddispariteit, (b) focus (= zoomfactor) en ( c) convergentie-afstand op de 
subjectieve inschatting van diepte, diepte-natuurlijkheid, dieptekwaliteit en 
vermoeidheid van de ogen (eye-strain). Een reeks natuurlijke beelden werd als 
beeldmateriaal gebruikt. 

Onderzoeksvariabelen. 

Onathankelijke variabelen: beelddispariteit, focus en convergentie-afstand. 
Athankelijke variabelen: algemene indruk van diepte, dieptenatuurlijkheid, 
dieptekwaliteit en eye-strain. 

Hypothesen. 

Op basis van de informatie uit de psychofysiologische literatuur voorspelden 
IJsselsteijn et al. (1998): 
(a) een indruk van meer diepte bij een grotere beelddispariteit. 
(b) een optimum voor zowel dieptenatuurlijkheid als dieptekwaliteit. 
( c) een vermindering van dieptenatuurlijkheid en dieptekwaliteit na het optimum, 

wanneer grotere beelddispariteiten worden gebruikt, o.a. omdat extreme 
dispariteiten vermoeiend zijn voor de ogen. 

( d) een vrijwel lineaire relatie tussen natuurlijkheid van diepte en kwaliteit van 
diepte. 

( e) een inverse relatie tussen gerapporteerde eye-strain en dieptekwaliteit. 
( t) een voorkeur van waamemers voor een licht overdreven diepte. 



De bypothese dat waarnemers een lichtjes overdreven diepte verkiezen stelden 
IJsselsteijn et al. (1998) op grond van twee redenen. Ten eerste, een lichte 
voorkeur voor overstimulatie of overdrijving is waarscbijnlijk een universeel 
kenmerk van bet menselijk perceptueel systeem. Voor bet kleurendomein, 
bijvoorbeeld, vonden de Ridder et al. (1995) een kleine maar systematische 
deviatie tussen beeldkwaliteit en natuurlijkheid. In deze context suggereren 
Janssen en Blommaert (1997) dat beeldkwaliteit een construct is van zowel 
natuurlijkheid als bruikbaarheid. Ten tweede, de resultaten van een 
'pilotexperiment' <lat IJsselsteijn et al. (1998) uitvoerden, toonden een deviatie 
tussen natuurlijkheid en kwaliteit. De proefpersonen verkozen een licbt 
overdreven diepte. 

2.2. RESULTATEN. 

De resultaten van IJsselsteijn et al. (1998) tonen aan <lat in bet algemeen de 
waargenomen diepte vergroot bij een grotere beelddispariteit (= grotere 'camera 
base difference' (CBD)) (zie figuur 2). 
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Figuur 2: invloed van camera base difference op de waargenomen diepte, 
natuurlijkheid van diepte en kwaliteit van diepte voor de cameraconditie 
F:JOmm, C:l.30m. 



De resultaten tonen ook een effect aan van focale lengte (zoomfactor). Het effect 
is meest uitgesproken voor de grootste 'camera base differences' (16 en 24 cm). 
De grootste focale lengte (focus 20 mm) resulteerde in een lagere score voor alle 
drie de athankelijke variabelen ( algemene indruk van diepte, dieptenatuurlijkheid 
en dieptekwaliteit). 

De proefpersonen bleken stereoscopische beelden te verkiezen boven 
monoscopische beelden. De stereoscopische beelden scoorden in het algemeen 
beter op natuurlijkheid en kwaliteit. 

IJsselsteijn et al. (1998) vonden een duidelijk optimum voor dieptekwaliteit en 
dieptenatuurlijkheid bij een beelddispariteit van 4 cm voor de korte convergentie
afstand (C=l.30 m), deze stereoscopische conditie was ook het minst vermoeiend 
voor de ogen. Voor de lange convergentie-afstand (C=2.60m) werd een optimum 
voor natuurlijkheid gevonden bij een beelddispariteit van 8 en 16 cm en een 
optimum voor kwaliteit bij een beelddispariteit van 12 cm. Na herschaling, 
bleken de optima voor de korte en de lange convergentie-afstand goed overeen te 
komen. 

De hypothese <lat mensen een overdreven diepte verkiezen, werd niet bevestigd. 
Er was een vrijwel lineaire relatie tussen dieptenatuurlijkheid en dieptekwaliteit 
(r= 0.96). Als een effect van eerste orde bleken deze constructen hetzelfde te 
meten. Dit resultaat is verschillend van de bevindingen uit het pilotexperiment 
van IJsselsteijn et al. (1998). In het pilotexperiment was de correlatie tussen 
dieptenatuurlijkheid en diepte-kwaliteit niet zo sterk. Dit verschil is mogelijk te 
wijten aan een verschil in aanbiedingstijd van de stereobeelden tussen 
pilotexperiment en hoof dexperiment. Als een effect van tweede orde werd een 
kleine, systematische verschuiving gevonden tussen natuurlijkheid en kwaliteit. 
Deze verschuiving was duidelijk kleiner dan de verschuiving die gevonden werd 
in het kleurendomein. 



HOOFDSTUK 3. TEMPORELE FACTOREN IN STEREOSCOPISCHE 
DISPLAYS. 

3.1. INLEIDING. 

De dispariteit tussen het links en het rechts aangeboden beeld, de focus en de 
convergentie-afstand zijn sleutelfactoren in stereoscopische displays. De 
aanbiedingstijd van de stimulus lijkt ook een niet te verwaarlozen invloed te 
hebben. Met uitzondering van het onderzoek naar drempelwaarden zijn echter 
weinig studies uitgevoerd waar de aanbiedingstijd een bestudeerde hoofd
variabele is. Dit geldt zeker voor onderzoek waarbij natuurlijke beelden gebruikt 
werden. 

Het onderzoek naar temporele factoren die een rol spelen bij de perceptie van een 
stereoscopische stimulus, handelt vooral over de minimum aanbiedingstijd die 
nodig is om diepte te kunnen waarnemen. De minimum aanbiedingstij d blijkt 
o.a. afhankelijk te zijn van de complexiteit van de stimulus en de grootte en de 
richting van de halfbeeld dispariteit. Belangrijk om te vermelden is dat in de 
literatuur een onderscheid wordt gemaakt tussen de duur van de fysische stimulus 
en de tijd die nodig is om de stimulus te verwerken (stimulus duration/processing 
time) (IJ sselsteijn, 1998). 

3.2. ONDERZOEK NAAR TEMPORELE DREMPELWAARDEN IN 
STEREOSCOPIE. 

Dove (1860) toonde aan dat stereoscopische diepte kon waargenomen worden, 
wanneer in een stereoscoop getoonde tekeningen, verlicht werden door een korte 
lichtflits van een ontstekingsmechanisme. De resultaten van dit experiment zijn 
daarna aangehaald geworden als bewijs dat noch (a) convergentiebewegingen 
van de ogen, noch (b) proprioceptieve signalen van de exteme spieren van de 
ogen noodzakelijk zijn voor een stereoscopische perceptie van diepte. 

Langlands ( 1926) was de eerste die een kwantitatieve studie maakte van de 
invloed van de duur van de stimulus op de stereoscopische gezichtsscherpte. Hij 
gebruikte een 3 staafjestest, waarbij de staafjes konden waargenomen worden als 
silhouetten tegen een kortstondig verlichte achtergrond. 



De resultaten van de eerste experimenten van Langlands (1926) toonden weinig 
variatie in de stereoscopische drempel onder invloed van de duur van de 
stimulus. Zijn latere experimenten toonden een constante lage drempel met 
betrekking tot de perceptie van stereoscopische diepte voor stimulusaanbiedingen 
van langer dan 3 a 4 sec. Voor aanbiedingen tussen 3 en 0.1 sec. was er een 
snelle groei van de stereoscopische drempel, maar voor aanbiedingen korter dan 
0.1 sec. had de drempel opnieuw een constante waarde. Deze resultaten zijn 
daama door andere onderzoekers frequent gereproduceerd geworden (Ogle & 
Weil, 1958). 

Ogle & Weil (1958) gebruikten een meer gecontroleerde procedure om de 
invloed van de duur van de stimulus na te gaan op het waamemen van 
stereoscopische diepte. Zij hielden (a) de adaptatie van de proefpersoon aan het 
licht, (b) de belichting van het testobject tegen de achtergrond, (c) het fixatiepunt 
van de ogen en ( d) de delen van de retina die gebruikt werden gedurende de test, 
zorgvuldig onder controle. Ogle en Weil (1958) vroegen aan hun proefpersonen 
om de relatieve diepte te beoordelen van twee verticale lijnen die geplaatst waren 
op 30 arcmin. van elke zijde van een fixatielijn. 

De resultaten van Ogle en Weil (1958) kunnen als volgt samengevat worden: 
1. W anneer er een constante aanpassing is aan de aangeboden lichtsterkte, heeft 
het contrast van het testobject relatief weinig effect op de stereoscopische 
drempel, zolang de stimulus gezien kan worden. D.w.z. dat voor een gegeven 
belichtingssterkte van de achtergrond, de stereoscopische gezichtsscherpte 
onafhankelijk is van de belichtingssterkte van de stimulus tegen de achtergrond. 
2. W anneer er een constante adaptatie is aan de aangeboden lichtsterkte, dan is 
er een viervoudige verhoging van de stereoscopische drempel geassocieerd met 
een vermindering van de aanbiedingsduur van het testobject (tussen 1 sec. en 
1/125 sec.). De stereoscopische gezichtsscherpte gaat dus snel achteruit 
wanneer de aanbiedingsduur van het testobject verminderd wordt. 
De waarnemingsdrempel lijkt een exponentiele functie te zijn van de 
aanbiedingstij d. W anneer de aanbiedingstij d vermindert, is er eerst een trage en 
daarna een steeds snellere verhoging van de waarnemingsdrempel tot een 
aanbiedingstijd van ongeveer 1/125 sec. Voor nog kortere aanbiedingstijden 
bereikt de waarnemingsdrempel een bovengrens van ongeveer 40 tot 50 arcsec. 
3. De verhoging van de stereoscopische waarnemingsdrempel bij een 
vermindering van de aanbiedingstijd van de stimulus lijkt onafhankelijk te zijn 
van de mogelijkheid dat zowel referentie als testobject gezien worden met 
gescheiden beelden of niet. Het verloop van de stereoscopische respons is 
hetzelfde wanneer de objecten geobserveerd worden in hetzelfde vlak als het 
fixatiepunt dan wanneer de objecten van kortere of langere afstand 
geobserveerd worden. 



Uttal, Fitzgerald en Eskin (1975) onderzochten de effecten van (a) dispariteit, (b) 
het aantal dots, ( c) de aanbiedingstij d en ( d) de toegelaten processing tij d, op de 
perceptie van kort aangeboden random-dot stereograms. Zij voerden een 
experiment uit waarbij de proefpersonen gedwongen werden een keuze te maken 
tussen twee sequentiele stimuli, die elk bestonden uit dichoptisch aangeboden, 
gescheiden dot patronen. Een van beide stimuli bevatte een stereoscopische 
'target' conditie. De aanbiedingstijd van de stimuli varieerde tussen 500 en 20 ms. 

De resultaten van Uttal. et al. (1975) tonen aan dat het prestatieniveau progressief 
vermindert, wanneer de aanbiedingstijd van de stimuli progressief gereduceerd 
wordt. Dit geldt zowel voor gekruiste als voor ongekruiste stereopsis. Een 
vermindering van de aanbiedingstijd op zich veroorzaakt een reductie in het 
percentage correcte dieptediscriminaties. 

Uttal, Fitzgerald en Eskin (1975) merken op dat de stereoscopische 
waamemingsdrempel een functie is van de belichtingssterkte. De drempel 
varieert van 8 sec. tot ongeveer 25 sec. als de belichting van de stimulus varieert 
van 4 log mL tot 2 log mL. Uttal et al. (1975) gebruikten matig verlichte stimuli, 
waardoor zij relatief hoge drempelwaarden bekwamen. 

De resultaten van Uttal et al. (1975) tonen ook aan dat het effect van het aantal 
dots in de display op stereopsis afhankelijk is van de aanbiedingsduur. Bij lang 
aangeboden displays is er slechts een minimaal effect van het aantal dots. 
W anneer displays slechts kort worden aangeboden, is het effect van de densiteit 
van de dots ietwat hoger. Er zijn, bijvoorbeeld, merkbare verschillen tussen de 
scores voor de 30- en 50-dot displays. 

Patterson, Cayko, Short, Flanagan, Moe, Taylor en Day (1995) voerden drie 
experimenten uit waarin de aanbiedingstij ddrempel werd gemeten voor 
stereoptische stimuli die gecreeerd werden aan de hand van dynamische random
dot stereograms. Zij onderzochten de temporele integratie van dispariteits
informatie voor gekruiste en ongekruiste stereopsis. 

Patterson et al. (1995) kwamen tot de volgende bevindingen: 
1. Wanneer de aanbiedingstijd de kritische waarnemingsdrempel heeft bereikt, 
percipieren waarnemers de stereoscopische stimuli zonder diepte. De kritische 
aanbiedingstijd die nodig is om diepte te kunnen waamemen is hoger dan de 
kritische aanbiedingstijd die nodig is om dispariteit te kunnen waamemen. 
Dit resultaat toont aan dat de stimulusduur en de tijd die nodig is om de 
stimulus te verwerken (processing time) inderdaad onderscheiden processen 
Zljll. 



2. De drempels voor het waarnemen van dispariteit zijn hetzelf de voor beide 
dispariteitsrichtingen (gekruist vs. ongekruist). 
3. De kritische aanbiedingstijden waren lager en de diepte meer in 
overeenstemming met voorspellingen op basis van geometrie voor gekruiste 
diepte dan voor ongekruiste diepte. 
4. De drempels voor het waarnemen van diepte waren lager voor gekruiste 
diepte dan voor ongekruiste diepte. 

Tyler ( 1991) onderzocht de stereoscopische drempel in random-dot stereograms 
als een functie van de duur van de stimulus en de grootte van de dispariteit, 
zowel gekruist als ongekruist. Zijn resultaten tonen een inverse relatie aan tussen 
de stereoscopische drempel en de duur van de stimulus voor beide typen van 
dispariteit. Kleine dispariteiten hebben een langere tijd nodig om gedetecteerd te 
worden dan grote dispariteiten. 

Uttal, Davis en Welke (1994) demonstreerden dat het mogelijk is een krachtige 
stereoscopische ervaring uit te lokken met een zeer korte stimulusduur ( < 1 
msec ). De proefpersonen in hun experiment waren zeer succesvol in het 
herkennen van kort geflitste stereoscopische random-dot stereograms in de 
afwezigheid van monoculaire contouren. Voorgaande onderzoekers waren het 
niet eens over het bestaan van een temporele drempel voor stereopsis. Uttal et al. 
( 1994) gel oven dat eerdere bevindingen die suggereren dat stereopsis niet kan 
optreden bij korte aanbiedingstijden, waarschijnlijk te wijten zijn aan een 
inadequate controle van de fixatiedispariteit. W anneer de fixatiedispariteit niet 
adequaat onder controle wordt gehouden, is er een slechte dichoptische 
beeldregistratie wanneer een stereoscopische stimulus wordt getoond. De 
resultaten van Uttal et al. ( 1994) doen ook bezwaren rijzen voor elke theorie over 
stereopsis die oogbewegingen vereist. 

Uttal, Davis en Welke ( 1994) toonden aan dat een korte aanbiedingstij d geen 
obstakel is voor een stereoscopische diepteperceptie van hoge kwaliteit, zelfs 
wanneer er geen monoculaire cues aanwezig zijn, indien de dichoptische display 
goed geregistreerd is op corresponderende retinale punten op het moment dat de 
dichoptische stimulus gepresenteerd wordt. De retinale dispariteit van het 
fixatiepunt moet kort bij nul liggen en het mag niet zijn dat de gezichtslijn 
aangepast moet worden om een zero fixatiedispariteit te bereiken. 



Stereoscopische waameming kan dus virtueel perfect zijn bij zeer korte 
aanbiedingstijden indien er gezorgd wordt voor een adequate convergentie, zodat 
er een goede registratie is op bet moment van de korte stimulatie. Uttal, Davis en 
Welke (1994) geloven dat deze laatste factor verantwoordelijk is voor bet verschil 
tussen bun resultaten en voorgaande studies ( o.a. Richards, 1977) die hebben 
gesuggereerd dat stereopsis slecht is bij korte stimulusaanbiedingen tenzij 
monoculaire cues aanwezig zijn. 

Kort samengevat, kan gesteld worden dat de stereodrempel varieert als een 
functie van de stimulusduur. Kleine dispariteiten hebben een langere tijd nodig 
om gedetecteerd te worden dan grotere dispariteiten. Een zeer korte stimulusduur 
(<lms) kan voldoende zijn om diepte waar te nemen, wanneer (a) de grootte van 
de dispariteit niet te klein is, (b) de stimulus niet te complex is, ( c) de belichting 
goed genoeg is en ( d) wanneer vooraf gezorgd wordt voor een adequate 
convergentie. De minimum verwerkingstij d van een stereoscopische stimulus 
(processing time) bedraagt ongeveer 50 ms. 

3.3. EFFECT VAN DE STIMULUSAANBIEDINGSTIJD OP DE 
OPBOUW VAN HET DIEPTEPERCEPT. 

Het onderzoek naar temporele factoren in stereoscopische displays handelt 
meestal over de minimum aanbiedingstijd die nodig is om diepte waar te nemen 
(de minimum aanbiedingstijd blijkt o.a. afhankelijk te zijn van de complexiteit 
van de stimulus en de grootte en de richting van de halfbeeld dispariteit). 
Onderzoek naar hoe een dieptepercept zich opbouwt in de tijd is tot hiertoe 
slechts weinig gebeurd. Uit de literatuur kunnen wel enkele interessante studies 
aangehaald worden die wijzen op een geleidelijke opbouw van bet dieptepercept. 

Julesz (1964, 1965) heeft aangetoond dat de tijd die nodig is om stereopsis waar 
te nemen voor random-dot stereograms slechts 50 msec. kan bedragen indien het 
om een eenvoudige stereogram gaat die slechts twee planaire oppervlakten bevat 
met kleine-dispariteit. Hij contrasteert deze korte perceptietijd met de veel langere 
tijd die nodig is voor 'complexe' random-dot stereograms die dieptevlakken 
bevatten met grote dispariteiten, bijvoorbeeld stereograms die 'spiral staircases', 
hemisferen en snijdende ellipsolden bevatten enz... De uitleg van Julesz (1964, 
1965) voor deze langere tijd is dat complexe stereograms vereisen dat de 
waarneme~ een serie van vergentiebewegingen maakt om corresponderende 
punten van de twee stereograms in Panums fusioneel gebied te brengen, een 
noodzakelijke precursor voor binoculaire fusie. 



Deze verklaring van Julesz (1964, 1965) geeft ook een uitleg voor het feit <lat het 
herhaaldelijk bekijken van een complexe stereogram resulteert in een 
gereduceerde perceptietij d. 

De resultaten van Uttal, Davis en Welke (1994) tonen aan dat reeds diepte kan 
worden waargenomen in random-dot stereograms bij zeer korte stimulusduur 
(<lmsec.). Het neemt echter tijd in beslag om de informatie in de stereogram te 
verwerken na zulke korte aanbiedingstijd (onderscheid tussen stimulusduur en 
verwerkingstijd). Verschillende waamemers van complexe random-dot 
stereograms vinden <lat het diepte-effect verschillende seconden of zelfs minuten 
nodig heeft om zich te ontwikkelen (Frisby & Clatworthy, 1975). 

Patterson, Moe en Hewitt (1992) onderzochten of de door hun proefpersonen 
waargenomen diepte in overeenstemming was met voorspellingen op basis van 
stereogeometrie. Zij gebruikten dynamische random-dot stereograms en maakten 
een vergelijking tussen diepteperceptie bij een lange stimulusaanbieding (in 
principe ongelimiteerde stimulusaanbieding/ oog-bewegingen toegelaten) en 
diepteperceptie bij een korte stimulusaanbieding ( 160 ms/ geen oogbewegingen 
mogelijk). De resultaten van Patterson, Moe en Hewitt tonen aan dat de 
waargenomen diepte in de gekruiste richting dikwijls de predictieve waarde 
benadert. De waargenomen diepte in de ongekruiste richting was dikwijls minder 
dan voorspeld, vooral voor kleine stimuli die aangeboden werden op een grote 
kijkafstand, met een grote halfbeeldscheiding en/of met een korte stimulusduur. 
Het effect van de aanbiedingsduur zou o.a. kunnen te maken hebben met feit <lat 
bij een korte stimulusduur geen vergentiebewegingen van de ogen mogelijk zijn. 
Patterson et al. ( 1992) geven als verklaring voor het effect van de stimulusduur 
<lat de waamemer bij een korte stimulusduur minder tijd heeft om de 
dispariteitsinformatie te verwerken ( < processing time). 

Patterson, Bowd, Becker, Monaghan, Shorter en Gilbert (1996) combineerden de 
twee dispariteitsrichtingen (gekruist versus niet gekruist) met vier 
aanbiedingstijden (67, 167, 417, en 5000 msec.). De taak van de waamemers 
was om de dieptepositie in te schatten van twee vierkanten. De meeste individuen 
konden goed diepte discrimineren zowel in de gekruiste als in de ongekruiste 
richting wanneer de stimulus lang werd aangeboden. Vele individuen hadden 
moeite met het discrimineren van diepte bij een korte stimulusaanbieding vooral 
in de ongekruiste richting. 



Van Ee (1995) onderzocht de temporele aspecten van binoculaire 'slant' 
perceptie. In het experiment van Van Ee (1995) werd de anaglyph methode 
gebruikt om stereoscopische stimuli te creeren. Een stereogram bestaat uit twee 
verschillende beelden, een voor het linker oog en een voor het rechter oog. Bij de 
anaglyph methode wordt het beeld voor het linker oog en het beeld voor het 
rechter oog in complementaire kleuren uitgevoerd (rood/groen) en bekeken door 
een bril met glazen in dezelfde complementaire kleuren. Van Ee (1995) 
transformeerde het groen relatief tot het rood deel van de stereogram die hij aan 
zijn proefpersonen aanbood. De gepresenteerde transf ormaties waren ofwel 
horizontal scale (slant met een tilt van 0 graden) ofwel horizontal shear (slant met 
een tilt van 90 graden ). De taak van de proefpersonen was om de gernduceerde 
slant te beoordelen. 
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figu,ur 3. Scale en shear transformaties. 
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Er waren twee soorten experimenten: transformaties werden aangeboden met en 
zonder een visuele referentie ( een stimulusachtergrond, een matig verlichte kamer 
of de randen van een projectiescherm kunnen een visuele referentie geven). De 
volgende observatieperioden werden aangeboden in random volgorde: 100 msec, 
200 msec, 400 msec, 800 msec, 1.6 sec, 3.2 sec, 6.4 sec, 12.8 sec en 19.2 sec. 
De resultaten van het experiment tonen aan dat de ingeschatte slant zich 
ontwikkelt over de tijd voor elke conditie. Evenals Gillam, Flagg en Finlay 
(1984) en Mitchison en Mckee (1990), vond van Ee (1995) dat de geschatte slant 
in alle gevallen kleiner is dan de op geometrische basis voorspelde slant. De 
geschatte slant in de aanwezigheid van een visuele referentie ontwikkelt zich 
sneller en tot een hoger niveau dan zonder visuele referentie. 



Vele studies hebben aangetoond dat de perceptie van slant van een bepaalde 
stimulus afhankelijk is van de aanwezigheid van items rond de stimulus. Shipley 
en Hyson (1972), Gillam, Flagg en Finlay (1984) en Gillam, Chambers en Russo 
(1988) toonden aan dat een tweede oppervlakte een faciliterend effect heeft op de 
perceptie van slant met betrekking tot een testoppervlakte. De aanwezigheid van 
een grens in de stereogram, waar de dispariteit discontinu is, verhoogt de 
efficientie van de stereoscopische informatieverwerking (Gillam, Flagg en Finlay, 
1984). 

Bovenstaande gegevens duiden op een mogelijk effect van de aanbiedingstij d van 
de stimulus op de vorming van het dieptepercept. De vraag moet echter gesteld 
worden of de resultaten van de hierboven vermelde experimenten, waarin 
uitsluitend artificiele, gelimiteerde stimuli (random-dot stereograms) werden 
gebruikt, zomaar mogen gegeneraliseerd worden naar andere soorten visuele 
displays (bv. natuurlijke beelden) die uiteenlopende dieptecues bevatten en die 
rijk zijn aan informatie over diepte. Er zijn geen studies bekend, waarin 
soortgelijk onderzoek is verricht gebruik makend van natuurlijk beeldmateriaal. 

3.4. INDIVIDUELE VERSCHILLEN. 

Verschillende studies (Richards, 1970; Jones, 1977; Herring & Bechtoldt, 1981) 
hebben aangetoond dat een significant deel van de populatie stereo-anomaal is 
d. w.z. zij zijn ongevoelig voor dispariteitsinformatie in een bepaalde richting, 
gekruist of ongekruist. Volgens Richards (1970) lijdt 30% van de populatie aan 
stereo-anomalie. De resultaten van Richards zijn bevestigd geworden door 
anderen (o.a. Jones, 1977; Herring & Bechtoldt, 1981). Newhouse en Uttal 
(1982) daarentegen rapporteerden een incidentie van stereo-anomalie van slechts 
6%. 

Belangrijk om op te merken is echter dat verschillende stimulusduren werden 
gebruikt in de verschillende studies. Herring en Bechtoldt ( 1981) die een relatief 
hoge incidentie van stereo-anomalie vonden, gebruikten net als Richards (1970) 
een displayduur van 80 msec. Newhouse en Uttal (1982) die een relatief lage 
incidentie van stereo-anomalie vonden, gebruikten daarentegen een displayduur 
van 2 sec. 



Patterson en Fox (1984) onderzochten of de gebruikte displayduur een 
significante impact heeft op het percentage mensen dat stereo-anomaal wordt 
bevonden. Patterson en Fox (1984) onderzochten stereo-anomalie gebruikmakend 
van altematieve testmethoden met twee typen van stimuli: ( 1) dynamische 
random-dot stereograms die zowel kort als continu gepresenteerd werden en (2) 
stereoscopische nabeelden. 

In een eerste experiment boden Patterson en Fox (1984) een dynamische random
dot stereogram kort aan. Zij vonden dat 55 van de 98 proefpersonen het criterium 
bereikten ( 5 opeenvolgende correcte antwoorden), 13 bereikten het criterium niet, 
maar presteerden significant boven kansniveau voor beide dispariteitsrichtingen. 
De overblijvende 30 proefpersonen presteerden niet significant bov.en kansniveau 
voor een dispariteitsrichting of voor beide dispariteitsrichtingen. 

In een tweede experiment onderwierpen Patterson en Fox de proefpersonen die 
stereo-ano!llaal werden bevonden tijdens het eerste experiment aan een hertest. 
De stimulus mocht <lit keer zo lang als nodig bekeken worden. Patterson en fox 
(1984) vonden <lat van de 24 proefpersonen die beschikbaar waren voor 
hertesting, 23 het criterium bereikten. 

In een derde experiment zorgden Patterson en Fox (1984) ervoor <lat vergerende 
oogbewegingen onmogelijk waren tijdens de lange stimulusaanbieding. Vijftien 
proefpersonen die stereo-anomaal bevonden werden tij dens het eerste 
experiment, kregen gedurende lange tijd stereoscopische nabeelden aangeboden. 
Twaalf proefpersonen presteerden normaal. De resultaten van Patterson en Fox 
(1984) suggereren <lat anomalieen in stereopsis die voorheen werden 
geraporteerd, waarschijnlijk afhankelijk zijn van de gebruikte testmethode eerder 
dan van niet goed functionerende onderliggende neurale mechanismen. 

Stelmach en Tam (1996) bevestigden de bevindingen van Patterson en Fox 
(1984). Zij toonden aan dat de aanbiedingsduur van de stimulus een kritische 
variabele is in de classificatie van individuen als stereo-anomaal. 



3.5. HET EFFECT VAN OEFENING. 

Verschillende studies suggereren dat stereolatentietijden kunnen verbeteren door 
training. Julesz (1960), bijvoorbeeld, rapporteerde dat de tijd die nodig is om 
diepte te zien in random-dot stereograms verkort na herhaaldelijk oefenen. Ook 
Frisby en Clatworthy (1975) hebben aangetoond dat de perceptietijd die nodig is 
om diepte waar te nemen dramatisch verkort na herhaalde aanbiedingen. Een 
follow-up studie na drie weken toonde aan dat deze verbetering gedeeltelijk 
behouden bleef De resultaten van verschillende onderzoekers bieden evidentie 
voor de plasticiteit van het menselijk visueel systeem, in het bijzonder het 
stereoscopisch systeem (IJ sselsteijn, 1998). 



HOOFDSTUK 4. EXPERIMENT. 
Onderzoek naar de invloed van temporele factoren op de subjectieve appreciatie 
van stereoscopische displays. 

4.1. INLEIDING. 

Alhoewel zij technisch tamelijk moeilijk te realiseren zijn, hebben 
stereoscopische beelden enkele duidelijke voordelen bij bepaalde technische 
toepassingen zoals bediening van apparatuur vanop afstand en medische beelden. 
Mensen vinden stereoscopische beelden ook aantrekkelijker en opwindender in 
een multimedia omgeving, waar het uiteindelijke doel waarschijnlijk een gevoel 
van aanwezigheid in de scene is (presence). 

Het hier gerapporteerde onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het 
ACTSffAPESTRIES project en sluit aan bij eerder onderzoek van IJsselsteijn, 
de Ridder en Hamberg (1998). Het ACTSffAPESTRIES project heeft als doel 
de psychologische sleutelfactoren te onderkennen die bij dragen tot de 
'voldoening' van de multimediagebruiker. De psychologische implicaties van 
multimediatechnieken worden door de TAPESTRIES-onderzoekers in kaart 
gebracht en gekwantificeerd. 

In deze context is het nuttig een onderscheid te maken tussen een prestatie
georienteerde benadering en een appreciatie-georienteerde benadering. In een 
technische en wetenschappelijke context, waar stereoscopische displays gebruikt 
worden om de accurate perceptie van driedimensionele scenes te ver
gemakkelijken, is een werkelijkheidsgetrouwe diepteweergave het belangrijkst. 
In de amusementssector is een werkelijkheidsgetrouwe diepteweergave minder 
belangrijk, vergeleken met de subjectieve appreciatie van de getoonde diepte. Om 
deze subjectieve ervaring te evalueren is een appreciatie georienteerde aanpak 
aangewezen (IJsselsteijn, De Ridder en Hamberg, 1998). 

De onderzoeksmethoden die in het ACTSff APES TRIES project aangewend 
worden, zijn afkomstig uit de experimentele psychologie. Binnen het project 
gebeurt de psychologische evaluatie van stereoscopische beelden o.a. door het 
kwaliteitsoordeel en het natuurlijkheidsoordeel van de proefpersonen te vragen 
via een ratingschaal. 



In het hier beschreven onderzoek wordt de invloed nagegaan van de voomaamste 
opnameparameters (i.e. (a) beelddispariteit ten gevolge van 'camera base 
difference', (b) focus en ( c) convergentie-afstand) op de waargenomen 
dieptenatuurlijkheid en dieptekwaliteit, bovendien worden twee verschillende 
aanbiedingstijden van de beelden gebruikt (5 sec. en 10 sec.). 

Resultaten van voorgaande onderzoeken aan het IPO hebben aangetoond dat de 
aanbiedingstijd een rol zou kunnen spelen in de subjectieve waardering van de 
kwaliteit en natuurlijkheid van stereoscopische beelden. Meer specifiek hebben 
IJsselsteijn, de Ridder en Hamberg (1998) een pilotexperiment en een 
hoof dexperiment uitgevoerd waarin ze beelddispariteit, focus en convergentie
afstand varieerden en waarin ze de proefpersonen vroegen om hun 
kwaliteitsoordeel en natuurlijkheidsoordeel weer te geven op een I 0-
puntenschaal. Een verschil werd gevonden tussen de resultaten van het 
pilotexperiment, waarin de beelden 25 sec. werden aangeboden en het 
hoofdexperiment, waarin de aanbiedingstijd van de beelden 5 sec. bedroeg. In het 
pilotexperiment bleken de proefpersonen een (licht) overdreven diepte te 
verkiezen. Er was een duidelijke verschuiving van de kwaliteitscurve naar rechts 
van de natuurlijkheidscurve. In het hoofdexperiment daarentegen lagen 
natuurlijkheid en kwaliteit dichter bij elkaar. De correlatie tussen natuurlijkheid 
en kwaliteit was zeer sterk (Pearson's r = 0.96). Waarschijnlijk verkiezen de 
proefpersonen een ietwat langere tijd dan 5 sec. om de diepte in de scene te 
onderzoeken. Een langere aanbiedingstijd dan 5 sec. zou mogelijk de 
stereoscopische ervaring kunnen verbeteren. Daarom werd een reeks 
experimenten gepland om het effect te onderzoeken van verschillende 
aanbiedingsduren op de beoordeling van stereoscopische beelden. 

Opgemerkt moet worden dat het verschil in stimulusduur niet het enige verschil 
was tussen het pilotexperiment en het hoofdexperiment van IJselsteijn, de Ridder 
en Hamberg (1998). Het pilotexperiment werd uitgevoerd met vier 
proefpersonen, met een presentatie van de beelden op een niet-gerandomiseerde 
wijze (de beelddispariteit verhoogde stapsgewijs per cameraconditie ); terwijl het 
hoof dexperiment werd uitgevoerd met twaalf proefpersonen, met een 
gerandomiseerde presentatie van de beelden. W anneer men de resultaten van de 
twee experimenten vergelijkt is enige voorzichtigheid dus geboden. 



In theorie zou een lange stimulusaanbieding de kwaliteit van de stereoscopische 
ervaring kunnen verbeteren doordat de waarnemer meer tijd krijgt om een 
dieptepercept op te bouwen (een waarnemer heeft meer tijd nodig om een 
stereoscopisch beeld op te bouwen dan een monoscopisch beeld, omdat in een 
stereoscopisch beeld meer informatie aanwezig is). Bij een lange 
stimulusaanbieding krijgt de waarnemer meer tijd om de diepte in de scene te 
onderzoeken en is de tij d om de stimulus te verwerken (processing time) ook 
langer. Aan de andere kant zou een langere aanbiedingsduur ook bijkomende 
visuele stress kunnen veroorzaken (eye-strain), vooral bij grotere beeld
dispariteiten (IJsselsteijn, 1998). 

Zoals reeds eerder werd vermeld, handelt het onderzoek naar temporele factoren 
in stereoscopische displays meestal over de minimum aanbiedingstijd die nodig is 
om een bepaalde diepte waar te nemen. Met uitzondering van het onderzoek naar 
drempelwaarden zijn weinig studies uitgevoerd, waarin de aanbiedingstij d van de 
stimulus een bestudeerde hoofdvariable is. Onderzoek naar hoe een dieptepercept 
zich opbouwt in de tijd en naar de impact die temporele factoren zouden kunnen 
hebben op de subjectieve appreciatie van diepte in stereoscopische displays is 
nog weinig of niet gebeurd. Uit de literatuur kunnen wel enkele interessante 
studies gehaald worden die wijzen op een geleidelijke opbouw van het 
dieptepercept (o.a. Julesz, 1964, 1965; Patterson, Moe & Hewitt, 1992; van Ee, 
1995). De vraag moet echter gesteld worden of de resultaten van deze studies, 
waarin uitsluitend artificiele, gelimiteerde stimuli (random-dot stereograms) 
werden gebruikt, zomaar mogen geextrapoleerd worden naar het huidige 
onderzoek, waarin natuurlijke beelden als stimuli gebruikt worden. 

4.2. ONDERZOEKSVARIABELEN. 

Onafhankelijke variabelen: beelddispariteit uitgedrukt in 'camera base 
difference' (CBD), focus, convergentie-afstand en aanbiedingstijd van de 
stimulus. 

Afhankelijke variabelen: dieptekwaliteit en dieptenatuurlijkheid. 



4.3. HYPOTHESEN. 

Op basis van informatie uit de psychofysische literatuur en eerder onderzoek 
uitgevoerd aan het IPO voorspellen we: 
(a) Een optimum voor zowel dieptenatuurlijkheid als dieptekwaliteit. 
(b) Een vermindering van de dieptenatuurlijkheid en dieptekwaliteit na het 
optimum, wanneer grotere beelddispariteiten worden gebruikt, o.a. omdat 
extreme dispariteiten vermoeiend zijn voor de ogen. 
( c) Een vrijwel lineaire relatie tussen natuurlijkheid van diepte en kwaliteit van 
diepte. -
( d) Een voorkeur van de proefpersonen voor een licht overdreven diepte in de 10 
sec. conditie. 

Wat de laatste hypothese betreft, moet opgemerkt worden dat een lichte voorkeur 
voor overstimulatie, of overdrijving van wat als natuurlijk beoordeeld wordt, 
waarschijnlijk een universeel kenmerk is van het menselijk perceptueel systeem. 
Deze opmerking werd reeds behandeld in hoof dstuk 2. 

In hun hoof dexperiment, waarin de aanbiedingstij d van de beelden 5 sec. 
bedroeg, vonden IJsselsteijn, de Ridder en Hamberg (1998) geen voorkeur voor 
overdreven diepte. Natuurlijkheid en kwaliteit bleken, globaal gesproken, 
hetzelf de te meten. In hun pilotexperiment daarentegen, waarin de beelden 25 
sec. werden aangeboden, vonden IJsselsteijn, de Ridder en Hamberg (1998) dat 
hun proefpersonen een (licht) overdreven diepte verkozen. De resultaten toonden 
een duidelijke verschuiving van de kwaliteitscurve ten opzichte van de 
natuurlijkheidscurve in de voorspelde richting. 

Waarschijnlijk moet de oorzaak van het verschillend resultaat van de twee 
experimenten gezocht worden in het feit dat een langere aanbiedingstij d van de 
beelden de stereoscopische ervaring verbetert. Bij een lange stimulusaanbieding 
krijgt de waarnemer meer tijd om de diepte in de scene te onderzoeken en is de 
tijd om de stimulus te verwerken ook langer. Wij stellen als hypothese dat bij een 
10 sec. aanbieding van de beelden de proefpersonen een licht overdreven diepte 
zullen verkiezen. 



4.4. METHODE. 

Proefpersonen. 

Twaalf proefpersonen (zowel stafleden en studenten van het IPO als studenten 
van buitenaf, 6 mannen, 6 vrouwen, gemiddelde leeftijd 25 jaar, range 20-36 
jaar) namen vrijwillig deel aan het experiment. De proefpersonen hadden nooit 
eerder deelgenomen aan een experiment in verband met dieptezien. Ze waren 
naref ten aanzien van de te testen hypothesen. Alle proefpersonen hadden 
normaal of tot normaal gecorrigeerd zicht. Zij hadden een goede stereopsis, zoals 
bepaald door hun prestatie op een stereopsistest ( verschillende geometrische 
vormen ingebed in statische random-dot stereograms) (Julesz, 1971). 

Display en beeldmateriaal. 

De beelden werden vertoond via een AEA Technology 20" stereoscopische 
display bestaande uit twee BARCO-CPM-2053FS high-resolution kleuren
monitors (50 Hz PAL), met een gepolariseerde filter voor elke monitor. De 
monitors waren orthogonaal geplaatst met een half doorlatende spiegel in een 
hoek van 45° tussen hen, zodat het beeld van de verticale monitor gereflecteerd 
werd en het beeld van de horizontale monitor doorgelaten werd. Op die manier 
leken beide beelden van dezelfde locatie te komen. Bij het kijken naar de display 
droegen de proefpersonen een gepolariseerde bril om het rechter en het linker 
beeld te scheiden. Rechter en linker beeld werden gelijktijdig aangeboden (i.e. 
time parailel) (zie figuur 4). 

De lichtsterkte van de monitoren werd gecalibreerd om enig visueel discomfort of 
een verstoring van de dieptesensatie te wijten aan een verschil in lichtsterkte 
tussen het linkse en rechtse kanaal, te vermijden. De relatie tussen grijswaarde en 
lichtsterkte was hetzelfde voor beide monitoren. 

Het gebruikte beeldmateriaal was identiek aan het materiaal dat eerder gebruikt 
werd door IJsselsteijn, de Ridder en Hamberg (1998) in hun pilotexperiment en 
hoofdexperiment. IJsselsteijn, de Ridder en Hamberg (1998) gebruikten vier 
scenes; in het huidige experiment werden slechts twee scenes gebruikt. De ene 
scene was een mannelijke pop zittend achter een tafel. De andere scene was een 
speelgoedlandschap met bergen en playmobiles. Het beeldmateriaal bestond uit 
stereoscopische stilstaande beelden die varieerden wat betreft dispariteit (camera 
base difference: 0, 4, 8, 12, 16 en 24 cm), focus (of zoomfactor) (2 niveaus: I 0 
en 20 mm) en convergentie-afstand (2 niveaus: 1.30 men 2.60 m). 
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Figuur 4: schematische tekening van de AEA technology dual monitor 
stereoscopische display die gebruikt werd in de gerapporteerde experimenten. 
Het beeld voor het rechter oog en het beeld voor het linker oog worden 
terzelfdertijd gepresenteerd (i.e. time-parallel). De proejjJersoon draagt een 
polariserende bril om het rechter en het linker beeld te scheiden. 



Procedure. 

De proefpersonen moesten voor de stereoscopische display plaatsnemen, op een 
kijkafstand van 80 cm (ongeveer 2.5 maal de hoogte van de aangeboden 
beelden). Zij kregen schriftelijke instructies over de taak die ze moesten 
uitvoeren en de attributen die ze moesten beoordelen. Deze instructies werden 
daama samen overlopen met de proefleider. 

De beelden werden aangeboden op de gecalibreerde 20" stereo monitor, 
geplaatst in een donkere kamer met een weinig verlichte 'witte' achtergrond. Het 
linkse en bet rechtse beeld werden simultaan aangeboden. De 36 verschillende 
beelden werden achtmaal aangeboden (2 aanbiedingsvolgorden (random en 
spiegel random) x 2 aanbiedingstijden (5 sec. en 10 sec.) x 2 beoordelings
attributen ( dieptekwaliteit en dieptenatuurlijkheid) ). De adaptatieperiode tussen 
twee beelden bedroeg op zijn minst 7 seconden. De afname van het experiment 
gebeurde voor elke proefpersoon tij dens twee opeenvolgende dagen. De 5 sec. 
conditie en de 10 sec. conditie waren gescheiden door ongeveer 1 <lag. De twee 
aanbiedingstij dcondities waren gecounterbalanceerd. De ene helft van de 
proefpersonen kregen de 5 sec. conditie tij dens <lag 1, de andere helft tij dens <lag 
2. 

Elk attribuut (dieptenatuurlijkheid en dieptekwaliteit) werd beoordeeld tijdens 
een afzonderlijke trial. De volgorde waarin de proefpersonen de attributen 
moesten beoordelen was volledig gecounterbalanceerd, om te compenseren voor 
potentiele rating order effecten. Aan de proefpersonen werd gevraagd om hun 
beoordelingscijfer (range 1-10) op het numerieke gedeelte van bet toetsenbord dat 
voor hen werd geplaatst in te tikken. 

4.5. RESULTATEN. 

Figuren 5-7 geven de invloed weer van de afstand tussen de camera's (camera 
base difference (CBD)) op de waargenomen dieptenatuurlijkheid en 
dieptekwaliteit, bij een stimulusaanbieding van 5 sec., voor de verschillende 
cameracondities varierend wat betreft focus en convergentie-afstand (F: 1 Omm, 
C: 1.30m; F:20mm, C: l.30m; F:20mm, C2.60m). De afstand tussen de camera's 
(CBD) is afgedrukt op de x-as. De CBD bedraagt 0, 4, 8, 12, 16 of 24 cm. De 
CBD van 20 cm is geen actueel datapunt maar een interpolatie. De afgebeelde 
resultaten tonen bet gemiddelde over 12 proefpersonen en 2 scenes, 'met error 
bars' die de standaardfout weergeven ten opzichte van bet gemiddelde van elk 
datapunt (standard error of the mean). 
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Figuur 5: invloed van camera base difference op de waargenomen 
dieptenatuurlijkheid en dieptekwaliteit bij een stimulusaanbieding van 5 sec. 
voor de cameraconditie F: 1 Omm, C: 1. 30m. 
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Figuur 6: invloed van camera base difference op de waargenomen 
dieptenatuurlijkheid en dieptekwaliteit bij een stimulusaanbieding van 5 sec. 
voor de cameraconditie F:20mm, C: J.30m. 
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Figuur 7: ihvloed van camera base difference op de waargenomen 
dieptenatuurlijkheid en dieptekwaliteit bij een stimulusaanbieding van 5 sec. 
voor de cameraconditie F:20mm, C:2.60m. 

Een duidelijk optimum voor dieptenatuurlijkheid werd gevonden bij een CBD 
van 4 cm voor de twee condities waarin gebruik gemaakt werd van de korte 
convergentie-afstand (F:lOmm, C:l.30m; F:20mm, C:l.30m). Voor de lange 
convergentie-afstand werden optima bekomen bij een CBD van 8 cm en 12 cm, 
wat na herschaling goed overeenkomt met het gevonden optimum voor de andere 
twee condities. Dit kan uitgelegd worden door het feit dat de lange convergentie
afstand het dubbele is van de korte convergentie-afstand, waardoor in de conditie 
met lange convergentie-afstand de effectieve visuele dispariteiten half zo groot 
ZlJn. 

Wat de waargenomen dieptekwaliteit betreft, werd een optimum gevonden bij 
een CBD van 8 cm voor de twee condities met korte convergentie-afstand 
(F: 1 Omm, C: l.30m; F:20mm, C: l.30m), voor de conditie met lange 
convergentie-afstand werd een optimum gevonden bij een CBD van 16 cm. Dit 
komt, na herschaling, goed overeenkomt met het optimum dat gevonden werd 
voor de andere twee condities. 

De resultaten tonen ook een effect van focale lengte, dat tot uiting komt bij een 
grotere afstand tussen de camera's (16 cm en 24 cm), waarbij de twee 
afhankelijke variabelen ( dieptenatuurlijkheid en dieptekwaliteit) lager beoordeeld 
worden bij een grotere focale lengte (F:20mm). 



Figuren 8-10 tonen de invloed van CBD op de waargenomen diepte
natuurlijkheid en dieptekwaliteit, bij een stimulusaanbieding van 10 sec., voor de 
verschillende cameracondities varierend wat betreft focus en convergentie
afstand (F: I Omm, C: l .30m; F:20mm, C: l ,30m; F:20mm, C:2.60m). 
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Figuur 8: invloed van camera base difference op de waargenomen 
dieptenatuurlijkheid en dieptekwaliteit bij een stimulusaanbieding van 10 sec. 
voorde cameraconditie F:JOmm, C:l.30m. 
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Figuur 9: invloed van camera base difference op de waargenomen 
dieptenatuurlijkheid en dieptekwaliteit bij een stimulusaanbieding van JO sec. 
voor de cameraconditie F:20mm, C: 1.30m. 



~ 
0 
'-' 
"' 

D:lO sec, F:20mm, C:2.60m 
10~~~~~~~~~~~~~-. 

9 

8 

7 

6 

5 _./~ 

4 

3 

2 

__ ... ·--'/ 

naturalness ~ 
quality __ .,.. __ 

1 '---~__,__~--'--~---'~~~~~~~ 

0 4 8 12 16 20 24 

camera base difference (in cm) 

Figuur IO: invloed van camera base difference op de waargenomen 
dieptenatuurlijkheid en dieptekwaliteit bij een stimulusaanbieding van 10 sec. 
voor de cameraconditie F:20mm, C:2. 60m. 

Een opti~um voor dieptenatuurlijkheid werd gevonden bij een CBD van 4 cm 
voor de conditie waarin gebruik gemaakt werd van de kleine focale lengte en de 
korte convergentie-afstand. Voor de conditie met grote focale lengte en korte 
convergentie-afstand en voor de conditie met grote focale lengte en lange 
convergentie-afstand werd een optimum gevonden op 8 cm. 

Wat de waargenomen dieptekwaliteit betreft, werden optima gevonden bij een 
CBD van 4 cm en 12 cm voor de conditie met kleine focale lengte en korte 
convergentie-afstand. V oor de conditie met grote focale lengte en korte 
convergentie-afstand werd een optimum gevonden op 8 cm. Voor de conditie met 
grote focale lengte en lange convergentie-afstand, tenslotte, werd een optimum 
gevonden op 16 cm. Dit optimum komt, na herschaling, goed overeenkomt met 
de optima voor de andere twee condities. 

De resultaten tonen ook hier een effect van focale lengte bij een grotere CBD ( 16 
cm en 24 cm), waarbij de twee afhankelijke variabelen ( dieptenatuurlijkheid en 
dieptekwaliteit) lager beoordeeld worden bij een grotere focale lengte (F:20mm). 

De standaardfout ten opzichte van het gemiddelde (standard error of the mean) 
van elk datapunt was groter voor de afhankelijke variabele dieptekwaliteit dan 
voor de afhankelijke variabele dieptenatuurlijkheid. Dit kan erop wijzen dat 
kwaliteit een moeilijker te meten concept is dan natuurlijkheid. 



Een vrijwel lineaire relatie werd gevonden tussen dieptenatuurlijkheid en 
dieptekwaliteit (algemene Pearson's r = 0.886). De correlatie bedroeg 0.855 voor 
de 5 sec. conditie en 0.895 voor de 10 sec. conditie. Als een effect van eerste 
orde meten natuurlijkheid en kwaliteit hetzelfde in de huidige experimentele 
context. Als een effect van tweede orde werd een kleine, systematische 
verschuiving gevonden van de kwaliteitscurve naar rechts ten opzichte van de 
natuurlijkheidscurve, zowel voor de 5 sec. conditie als voor de 10 sec. conditie. 
Voor kleine dispariteiten zijn de natuurlijkheidsscores lichtjes hoger dan de 
kwaliteitsscores, terwijl voor grotere dispariteiten de kwaliteitsscores lichtjes 
hoger zijn dan de natuurlijkheidsscores. 

Een algemene correlatie van 0.996 werd gevonden tussen de scores bekomen in 
de 5 sec. conditie en de scores bekomen in de 10 sec. conditie. In de figuren 11-
13 worden de scores op de afhankelijke variabele dieptenatuurlijkheidvergeleken 
voor de twee aanbiedingstijdscondities (5 sec. en 10 sec.). De resultaten tonen 
aan dat er een vrijwel lineaire relatie is tussen de scores op de afhankelijke 
variable dieptenatuurlijkheid voor de twee aanbiedingstijdscondities (Pearson's r 
= 0.981). 
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Figuur 11: scores op de ajhankelijke variabele dieptenatuurlijkheid, vergeleken 
voor de twee aanbiedingstijdcondities (5 sec. en 10 sec.) (cameraconditie 
F:lOmm, C:l.30m). 
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Figuur 12: scores op de a.faankelijke variabele dieptenatuurlijkheid, vergeleken 
voor de twee aanbiedingstijdcondities (5 sec. en 10 sec.) (cameraconditie 
F:20mm, C:1.30m). 
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Figuur 13: scores op de a.faankelijke variabele dieptenatuurlijkheid, vergeleken 
voor de twee aanbiedingstijdcondities (5 sec. en 10 sec.) (cameraconditie 
F:20mm, C:2.60m). 

In de figuren 14-16 worden de scores op de athankelijke variabele dieptekwaliteit 
vergeleken voor de twee aanbiedingstijdscondities (5 sec. en 10 sec.). De 
resultaten tonen aan dat er een vrijwel lineaire relatie is tussen de scores op de 
athankelijke variable dieptekwaliteit voor de twee aanbiedingstijdscondities 
(Pearson's r = 0. 986). 
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Figuur 14: scores op de ajhankelijke variabele dieptekwaliteit, vergeleken voor 
de twee aanbiedingstijdcondities (5 sec. en 10 sec.) (cameraconditie F: 1 Omm, 
C:l.30m). 
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Figuur 15: scores op de ajhankelijke variable dieptekwaliteit, vergeleken voor 
de twee aanbiedingstijdcondities (5 sec. en 10 sec.) (cameraconditie F:20mm, 
C:l,30m). 
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Figuur 16: scores op de ajhankelijke variabele dieptekwaliteit voor de twee 
aanbiedingstijdcondities (5 sec. en JO sec.) (cameraconditie F:20mm, C:2,60m). 

Een bijkomende statistische analyse werd uitgevoerd. De scores, gemiddeld over 
de random en spiegelrandom condities, werden ingevoerd in een 'repeated 
measures' ANOVA met aanbiedingstijd (5 sec./lOsec.), beoordelingsattributen 
(kwaliteit/natuurlijkheid), scene, cameraconditie en beelddispariteit als 'within 
subjects' factoren. Er bleek een hoofdeffect te zijn van cameraconditie en 
dispariteit (F(2,22) = 32.43, p < 0.01; F(5,55) = 19.37, p < 0.01 respectievelijk). 
Bovendien was er een significante interactie tussen cameraconditie en dispariteit 
(F(l0,110) = 21.522, p < 0.01). Dit toont aan dat de gegeven scores afhankelijk 
waren van de cameraconditie en de dispariteit van het getoonde beeld. 

Verder was er een significante twee-weg interactie tussen dispariteit en 
beoordelingsattributen, (kwaliteit/natuurlijkheid (F(5,55) = 6. 76, p < 0.01) en een 
significante drie-weg interactie tussen cameraconditie, dispariteit en 
beoordelingsattributen (kwaliteit/natuurlijkheid) (F(I0,110) = 2.35, p < 0.02). Na 
verdere analyse (door middel van dataplots) bleek dat de curve voor de 
natuurlijkheidsscores eerder daalt dan de curve voor de kwaliteitsscores. Voor 
kleine dispariteiten liggen de natuurlijkheidsscores hoger dan de kwaliteitsscores, 
maar dan dalen de natuurlijkheidsscores, terwijl de kwaliteitsscores nog even 
stijgen, zodat de kwaliteitsscores hoger liggen dan de natuurlijkheidsscores. Voor 
de cameracondities F:IOmm, C:l.30m en F:20mm, C:2.60m is dit effect zeer 
duidelijk, maar voor de cameraconditie F:20mm, C: 1.30m is het effect niet of 
nauwelijks aanwezig. 



Alhoewel er geen hoofdeffect was van scene, waren er wel verschillende 
significante interacties met scene. Ten eerste waren er significante twee-weg 
interacties tussen scene en cameraconditie (F(2,22) = 10.64, p < 0.01) en scene 
en dispariteit (F(5,55) = 8.09, p < 0.01) en een significante drie-weg interactie 
tussen scene, cameraconditie en dispariteit (F(I0,110) = 3.93, p < 0.01). Ten 
tweede was er een significante interactie tussen scene en tijd (F(l, 11) = 6.03, p < 
0.05). Na verdere analyse (door middel van dataplots) bleek dat de scores voor 
een aanbiedingstijd van 10 sec. ongeveer gelijk waren voor beide scenes, maar 
voor een aanbiedingstij d van 5 sec. waren de scores voor scene 2 hoger dan de 
scores voor scene 1. Tenslotte was ook de interactie tussen scene en 
kwaliteit/natuurlijkheid significant (F(l, 11) = 11.24, p < 0.01 ). De kwaliteits
scores waren ongeveer gelijk voor beide scenes, maar de natuurlijkheidsscores 
waren hoger voor scene 2 dan voor scene 1. 

4.6. DISCUSSIE. 

Een statistische analyse van de bekomen data aan de hand van een 'repeated 
measures' ANOVA met aanbiedingstijd, beoordelingsattributen (kwaliteit/ 
natuurlijkheid), scene, cameraconditie en dispariteit als within subjects factoren, 
toont een hoof deffect van cameraconditie en dispariteit. Bovendien was er een 
significante interactie tussen cameraconditie en dispariteit. De gegeven 
natuurlijkheidsscores en kwaliteitsscores waren duidelijk afhankelijk van de 
cameraconditie (focus, convergentieafstand) en de dispariteit van het getoonde 
beeld. 

Zoals verwacht verkozen de proefpersonen stereoscopische beelden boven 
monoscopische beelden. De stereoscopische beelden ( dispariteit > 0) scoorden in 
het algemeen beter op natuurlijkheid en kwaliteit. Dit resultaat is in lijn met 
eerder onderzoek naar de subjectieve appreciatie van stereoscopische displays 
(IJsselsteijn, de Ridder en Hamberg, 1998; Motoki et al., 1995; Yano en 
Yuyoma, 1991 ). Een duidelijk optimum voor dieptenatuurlijkheid werd 
gevonden bij een CBD van 4 cm, zowel wanneer de aanbiedingstijd van de 
beelden 5 sec. bedroeg als wanneer de aanbiedingstijd van de beelden 10 sec. 
bedroeg. Een optimale dispariteit van 8 cm werd gevonden voor dieptekwaliteit, 
zowel bij een aanbiedigingstijd van 5 sec. als bij een aanbiedingstijd van I 0 sec. 
W anneer grotere dispariteiten worden gebruikt is er een vermindering van 
dieptenatuurlijkheid en dieptekwaliteit, o.a. omdat grote dispariteiten vermoeiend 
zijn voor de ogen (eye-strain). 



Evenals in de studie van IJsselsteijn, de Ridder en Hamberg (1998) werd een 
effect gevonden van convergentie-afstand (verschillende optima en een hoger 
natuurlijkheidsoordeel en kwaliteitsoordeel voor extreme dispariteiten bij de 
lange convergentie-afstand (C: 2.60m)). Dit kan verklaard worden door rekening 
te houden met het feit dat de effectieve visuele dispariteiten veranderen bij een 
verdubbeling van de convergentie-afstand (IJsselsteijn, de Ridder en Hamberg, 
1998). W anneer alle andere factoren constant gehouden worden, verkleinen de 
effectieve visuele dispariteiten bij een langere convergentie-afstand. 

De resultaten tonen ook een effect van focale lengte bij een grotere afstand tussen 
de camera's (16cm en 24cm), waarbij de twee afhankelijke variabelen 
( dieptenatuurlijkheid en dieptekwaliteit) lager beoordeeld werden bij de grote 
focale lengte (F:20mm). Deze resultaten zijn in lijn met eerder onderzoek 
(Fournier, 1995; IJsselsteijn, De Ridder en Hamberg, 1998). Een grotere focale 
lengte leidt tot een grotere parallax. Bij grotere 'camera base differences' is dit 
zeer storend. 

De hypothese dat mensen een licht overdreven diepte verkiezen bij een langere 
stimulusaanbieding ( 10 sec.) werd niet bevestigd in het huidige experiment. Een 
vrijwel lineaire relatie werd gevonden tussen dieptenatuurlijkheid en diepte
kwaliteit, zowel wanneer gebruik gemaakt werd van een 5 sec. aanbiedingstijd 
van de beelden als wanneer gebruik gemaakt werd van een 10 sec. 
aanbiedingstij d van de beelden. De gevonden correlatie tussen de kwaliteitsscores 
en de natuurlijkheidsscores was zeer sterk (Pearson's r = 0.855 voor de 5 sec. 
conditie en 0.895 voor de 10 sec. conditie). Als een eerste orde effect meten 
dieptekwaliteit en dieptenatuurlijkheid hetzelf de in de huidige experimentele 
context. Als een effect van tweede orde werd een kleine, systematische 
verschuiving naar rechts gevonden van de kwaliteitscurve t.o.v. de 
natuurlijkheidscurve, zowel voor de 5 sec. conditie als voor de 10 sec. conditie. 
W anneer men een analyse maakt door middel van 'dataplots' is dit duidelijk 
zichtbaar. Voor kleine dispariteiten zijn de natuurlijkheidsscores lichtjes hoger 
dan de kwaliteitsscores, terwijl voor grotere dispariteiten de kwaliteitsscores 
lichtjes hoger zijn dan de natuurlijkheidsscores. De verschuiving van de 
kwaliteitscurve t.o.v. de natuurlijkheidscurve komt ook tot uiting in de resultaten 
van de uitgevoerde 'repeated measures' ANOVA. Een significante twee-weg 
interactie werd · gevonden tussen dispariteit en beoordelingsattributen 
(kwaliteit/natuurlijkheid) en een significante drie-weg interactie tussen 
cameraconditie, dispariteit en beoordelingsattributen 



De standard error of the mean van elk datapunt was groter voor dieptekwaliteit 
dan voor dieptenatuurlijkheid. Dit kan erop wijzen dat kwaliteit een moeilijker te 
meten concept is dan natuurlijkheid. K waliteit is waarschijnlijk een concept waar 
natuurlijkheid een (belangrijk) onderdeel van uitmaakt, naast andere zaken. 
Janssen en Blommaert (1997) suggereren, zoals reeds eerder werd vermeld, dat 
kwaliteit een construct is van zowel natuurlijkheid als bruikbaarheid. Dit zou de 
lichte verschuiving naar rechts van de kwaliteitscurve t.o.v. de natuurlijkheids
curve kunnen uitleggen. 

De uitgevoerde 'repeated measures' ANOVA toont ook een aantal significante 
interacties met scene. Er was o.a. een significante twee-weg interactie tussen 
scene en cameraconditie en een significante twee-weg interactie tussen scene en 
dispariteit. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat scene 2 
intrinsiek meer dieptecues bevat dan scene I (depth of field). Verder was er een 
significante interactie tussen scene en beoordelingsattributen (kwaliteit/ 
natuurlijkheid). De kwaliteitsscores waren ongeveer gelijk voor beide scenes, 
maar de natuurlijkheidsscores waren hoger voor scene 2 dan voor scene I. Dit is 
waarschijnlijk te wijten aan het feit dat bij natuurlijkheid de mensen meer letten 
op de inhoud van de scene en bij kwaliteit meer op ( fysieke) displayparameters. 

Een vrijwel lineaire relatie werd gevonden tussen de scores bekomen in de 5 sec. 
conditie en de scores bekomen in de I 0 sec. conditie. De gevonden correlatie 
tussen de scores voor de twee aanbiedingstijdcondities was zeer sterk (Pearson's 
r = 0.996). D.w.z. dat in de 5 sec. conditie, globaal genomen, hetzelfde gemeten 
werd als in de 10 sec. conditie. Een 5 sec. aanbiedingstijd is voor de 
proefpersonen blijkbaar genoeg om de diepte in de aangeboden scenes te 
onderzoeken en de stimulus te verwerken. Anders dan verwacht was er geen 
verbetering van de stereoscopische ervaring bij een langere (10 sec.) 
aanbiedingstijd van de beelden. De reden hiervan is waarschijnlijk dat de 
aangeboden beelden uiteenlopende dieptecues bevatten en rijk zijn aan informatie 
over diepte. Het verschil tussen de huidige resultaten en de resultaten van het 
pilotexperiment van IJsselsteijn, de Ridder en Hamberg (1998) is waarschijnlijk 
te wijten aan het feit dat het pilotexperiment van IJsselsteijn et al. (1998) werd 
uitgevoerd met slechts vier proefpersonen, met een presentatie van de beelden op 
een niet-gerandomiseerde wijze; terwijl het huidige experiment werd uitgevoerd 
met twaalf proefpersonen, met een gerandomiseerde presentatie van de beelden. 

Verder onderzoek waarbij de stimulus voor een kortere tijd dan 5 sec. wordt 
aangeboden is nodig, enerzijds om de cruciale drempel te bepalen waaronder er 
een vermindering is van de natuurlijkheidsscores en anderzijds om de cruciale 
drempel te bepalen waaronder er een vermindering is van de kwaliteitsscores. 



DANKWOORD. 

In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar de V.U.B. en het Instituut voor 
Perceptie Onderzoek van de T. U.E. die deze leerrijke stage mogelijk gemaakt 
hebben. Mijn dank gaat vooral uit naar Dr. Huib de Ridder en Drs. Wijnand 
IJsselsteijn. Zij gaven mij de verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van een 
experiment, maar stonden steeds klaar om mij te helpen bij problemen. Ik heb 
heelwat van hun ervaring en wetenschappelijke kennis kunnen leren. Verder 
dank ik ing. Martin Boschman voor de technische ondersteuning en Joyce 
Vliegen voor de hulp bij de statistische verwerking van de onderzoeksresultaten. 

Aan het IPO heh ik veel geleerd over wetenschappelijk onderzoek in het 
algemeen en over 3 dimensionele displays in het bijzonder. Ik heb ook van nabij 
kunnen ervaren hoe een wetenschappelijk onderzoeksinstituut functioneert. Een 
negatief aspect van de stage was dat ik niet altijd even goed met iedereen kon 
opschieten. Een aantal mensen bleken me minder goed te liggen. Ook hieruit heb 
ik geleerd voor de toekomst. Vooruitgang op dit vlak is zeker nog mogelijk. 

MOTIVATIE. 

Ik heb voor een experimentele stage aan de Technische Universiteit Eindhoven 
gekozen, omdat ik vooral gemteresseerd ben in cognitieve psychologie en omdat 
ik vind dat de psychologie in de eerste plaatst een wetenschappelijke discipline 
is. In het W esterse denken is een voortschrij dende rationaliseringstendens 
merkbaar. De positieve zijde hiervan is dat men de dingen in principe door 
berekening kan gaan beheersen. De rationaliteit van het technisch-instrumentele 
handelen wordt toegepast in steeds meer sectoren van het maatschappelijk leven. 
We zien nu een rationalisering van niet alleen de economie en het bestuur, maar 
ook van de moraal en de manier waarop men aankijkt tegen de mens. De 
'verlichting' en de rationaliteit dringen steeds sterker door tot het verborgene 
binnen de schedel. Ontwikkelingen i.v.m. kunstmatige intelligentie, onderzoek 
van de hersenen en het 'meten' van de geest bemvloeden in toenemende mate het 
denken over de mens. Het emotionele leven wordt ook bewuster en minder 
primitief 



Mijns inziens zijn oplossingen voor talrijke sociale, menselijke en politieke 
problemen van die technisch-wetenschappelijke revolutie te verwachten. 
Misschien wel het grootste falen van vele menswetenschappers is dat ze 
onvoldoende aansloten bij die centrale vemieuwende kracht. We weten nu dat 
planeten, atomen en elektrische velden zich gedragen volgens ongelooflijk 
verfijnde en consequente, maar juist daardoor in de grond eenvoudige wetten. 
Het is dan ook in consequent, j a zelfs bar primitief, dat velen dan tegelijk 
beweren dat op het menselijke vlak de dingen ineens 'een schitterend ongeluk 
zouden vormen (Rietdijk, 1997). De mens is geen 'mysterie' maar een in 
beginsel meetbaar product van de evolutie Ik meen dat er helemaal geen 
verschillende wijzen van denken bestaan. Er is dat ene denken dat feiten en 
relaties daartussen verzameld door empirie, deductie en inductie en dat daaruit 
samenhangende plausibele modellen maakt van hoe de wereld en de mens in 
elkaar zitten. Als ons bestaan als mens niet zou gehoorzamen aan verfijnde en 
consequente wetten, dan zou ik ook ophouden me daarvoor te interesseren. 
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/ 

BUREAU 

SCENE BASE (cm) Time Code 

Focale = 10 mm 0 21:05:00 
d.Conv = 1,30 m 4 21:35:00 
d.Mise au point= 1,50 m 8 22:05:00 

12 22:35:00 
16 23:05:00 
24 23:35:00 

Focale = 20 mm 0 24:05:00 
d.Conv = 1,30 m 4 24:35:00 
d.Mise au point= 1,50 m 8 25:05:00 

12 25:35:00 
16 26:05:00 
24 26:35:00 

Focale = 20 mm 0 27:05:00 
d.Conv = 2,60 m 4 27:35:00 
d.Mise au point= 2,50 m 8 28:05:00 

12 28:35:00 
16 29:05:00 
24 29:35:00 

PLA YMOBILES 

SCENE BASE (cm) Time Code 

Focale = 10 mm 0 34:05:00 
d.Conv = 1,30 m 4 34:35:00 
d.Mise au point= 2,50 m 8 35:05:00 

12 35:35:00 
16 36:05:00 
24 36:35:00 

Focale = 20 mm 0 37:05:00 
d.Conv = 1,30 m 4 37:35:00 
d.Mise au point= 2,50 m 8 38:05:00 

12 38:35:00 
16 39:05:00 
24 39:35:00 

Focale = 20 mm 0 40:05:00 
d.Conv = 2,60 m 4 40:35:00 
d.Mise au point= 6 m 8 41:05:00 

12 41:35:00 
16 42:05:00 
24 42:35:00 



A program for stereo display experiments with variable presentation times. 

l. Starten: 

stereo file_in file_out 1 ---> enkel de eerste keer --->de beelden getransfereerd naar ISP. 

stereo file_in file_out --->de beelden zijn reeds op ISP. 

2. Input van files: 

lijn 1: codec nummers voor linkse en rechtse beelden ---> codec_I codec_r. 
lijn 2: default directory voor image files---> dir. 
lijn 3: aantal image pairs in de set---> nip. 
lijn 4: image nummer, file names voor image 1--->1 imagel_I imagel_r. 
lijn 5: image nummer, file names voor image 2 ---> 2 image 2_1 image2_r. 

lijn nip+4: naam van adaptation image file ---> adapt. 
lijn nip+5: aantal stimuli ---> ns. 
lijn nip+6: sequentie nummer, stimulus nummer, presentatietijd ---> 1 sl t1 
............................................................................................................ 2s2t2 
............................................................................................................ 3 s3 t3 
............................................................................................................ 4s4t4 

3. Voorbeeld van inputfile: 

12 
/home/pfspd/boschman/stereo 
2 
1 boitell.yuv boitelr.yuv 
2 boite81.yuv boite8r.yuv 
adapt.yuv 
4 
111 
223 
315 
4110 



INSTRUKTIES 

Dit experiment maakt deel uit van een serie experimenten over dieptezien. 
J e krijgt een aantal stilstaande beelden te zien die varieren in diepte. Het is de 
bedoeling dat je voor elke scene op de terminal aangeeft hoe je de kwaliteit van 
de weergegeven diepte vindt. Hierbij moet je vooral denken aan 'hoe mooi de 
weergegeven diepte is'. Je kunt hierbij gebruik maken van de getallen 1 tot en met 
10. Gebruik 1 wanneer je de weergegeven diepte niet mooi vindt en 10 wanneer 
je de weergegeven diepte erg mooi vindt. Het is belangrijk dat je de aangeboden 
stimulus tot het einde bekijkt, vooraleer je een rating geeft. 

Bedankt voor je medewerking. 

INSTRUCTIONS 

This experiment is part of a study on depth perception. 
You will be shown a number of static scenes that vary in the amount of depth 
present. For each scene, you have to indicate the quality of the presented depth on 
the terminal (how beautiful the presented depth looks). You may use the numbers 
1-10. Use 1 if you think the depth presented is not at all beautiful; use 10 if you 
think the depth presented is very beautiful. It is important to watch the whole stim
ulus, just till the end, before giving your rating. 

Thank you for your cooperation. 



INSTRUKTIES 

Dit experiment maakt deel uit van een serie experimenten over dieptezien. 
Je krijgt een aantal stilstaande beelden te zien die varieren in diepte. Het is de 
bedoeling dat je voor elke scene op de terminal aangeeft hoe natuurlijk je de 
weergegeven diepte vindt. Je kunt hierbij gebruik maken van de getallen 1 tot en 
met 10. Gebruik 1 wanneer je de weergegeven diepte onnatuurlijk vindt en ge
bruik 10 wanneer j e de weergegeven diepte zeer natuurlijk vindt. Het is belangrijk 
dat je de aangeboden stimulus tot het einde bekijkt, vooraleer je een rating geeft. 

Bedankt voor je medewerking. 

INSTRUCTIONS 

This experiment is part of a study on depth perception. 
You will be shown a number of static scenes that vary in the amount of depth 
present. For each scene, you have to indicate on the terminal how natural you 
think the presented depth looks. You may use the numbers 1-10. Use 1 if you think 
the presented depth looks unnatural; use 10 if you think the presented depth looks 
very natural. It is important to watch the whole stimulus, just till the end, before 
giving your rating. 

Thank you for your cooperation. 



DESIGN STEREO-EXPERIMENT. 

Proefpersoon 1: Luuk, Madeleine, Michiel. 

Dag 1 

(36 plaatjes random+ 36 plaatjes spiegel random) 5 sec. aangeboden ---> natuurlijkheid 
5 min. pauze 
(36 plaatjes random + 36 plaatjes spiegel random) 5 sec aangeboden ---> kwaliteit. 

Dag2 

(36 plaatjes random+ 36 plaatjes spiegel random) 10 sec aangeboden ---> natuurlijkheid. 
5 min. pauze 
(36 plaatjes random+ 36 plaatjes spiegel random) 10 sec aangeboden ---> kwaliteit. 

Proefpersoon 2: Carli, Mariet, Kim. 

Dag 1 

(36 plaatjes random+ 36 plaatjes spiegel random) 10 sec. aangeboden ---> natuurlijkheid 
5 min. pauze 
(36 plaatjes random+ 36 plaatjes spiegel random) 10 sec aangeboden ---> kwaliteit. 

Dag2 

(36 plaatjes random + 36 plaatjes spiegel random) 5 sec aangeboden ---> natuurlijkheid. 
5 min. pauze 
(36 plaatjes random+ 36 plaatjes spiegel random) 5 sec aangeboden ---> kwaliteit. 

Proefpersoon 3: Mark, Mieke, Liesbeth. 

Dag 1 

(36 plaatjes random + 36 plaatjes spiegel random) 5 sec. aangeboden ---> kwaliteit 
5 min. pauze 
(36 plaatjes random + 36 plaatjes spiegel random) 5 sec aangeboden ---> natuurlijkheid. 

Dag2 

(36 plaatjes random+ 36 plaatjes spiegel random) 10 sec aangeboden ---> kwaliteit. 
5 min. pauze 
(36 plaatjes random+ 36 plaatjes spiegel random) 10 sec aangeboden ---> natuurlijkheid. 



Proefpersoon 4: Leon, Sander, Martijn. 

Dag 1 

(36 plaatjes random + 36 plaatjes spiegel random) I 0 sec. aangeboden ---> kwaliteit 
5 min. pauze 
(36 plaatjes random+ 36 plaatjes spiegel random) 10 sec aangeboden ---> natuurlijkheid. 

Dag2 

(36 plaatjes random + 36 plaatjes spiegel random) 5 sec aangeboden ---> kwaliteit. 
5 min. pauze 
(36 plaatjes random + 36 plaatjes spiegel random) 5 sec aangeboden ---> natuurlijkheid. 

Totale duur experiment per proefpersoon: 
(72 x 10 sec) x 2 + (72 x 15 sec) x 2 = I uur. 

Eerste dag 24 min., tweede dag 36 min. of omgekeerd. 



PROTOCOL EXPERIMENT 

Visus testen: 

Linker oog en rechter oog 

cut-off score = 1 

Invullen op registratieblad 

Stereo-acuity: 

welk cirkeltje is verheven? 

cut-off score = stimulus 8 

IPD meten: 

links en rechts meten --> verdraaien. 

Als de proefpersonen aan de voorwaarden voldoen, kan het experiment starten. 

Registratieblad invullen. 

De proefpersoon mag plaatsnemen op de stoel. 

Instructieblad geven. ----> toelichtingen geven ---> vragen: heb je het begrepen? 
Bloknotje ligt klaar om foute ratings te corrigeren, stimulusnr. + goede rating moet opgeschre
ven worden. 

Experiment starten 



PROEFPERSONENTABEL. 

Geslacht Leeftijd Vis us Vis us Stereo- !PD 
links rechts acuity 

Ppn 1 vrouw 33 1.25 1.50 10 64 
Ppn 2 vrouw 22 1.50 2.00 8 64 
Ppn3 man 25 2.00 1.50 10 68 
Ppn4 man 36 1.50 1.50 8 59 
Ppn5 man 24 1.25 1.00 8 63 
Ppn6 vrouw 24 1.50 1.50 10 63 
Ppn 7 man 24 2.00 1.25 10 66 
Ppn8 vrouw 22 1.50 1.00 10 64 
Ppn9 man 20 1.50 1.25 9 67 
Ppn 10 vrouw 24 1.50 1.25 10 66 
Ppn 11 vrouw 27 1.00 1.00 10 63 
Ppn 12 man 23 1.25 1.25 10 62 
Gem. 25 64 



Blad1 

carli l5n I !sand l5n I I 

·-· ----- - --- .. -- __ J 
-- -------·- - --·---- ----- -

0 8 8 7 8-; 5] 4' 4' 6 
----- ·----- ----- --·------ ------ ---- - -·--- -------- -· . - ··--'- --------- - ---i- - ... _____ _J ___________ --: -------

4 5 7 7 7i 51 71 6; 7 
---- ------------ --------- ---·------- --------- ------1+==---~---~ ---

8 5 5 6 ~------·-·--7 ______ 5L_ 5
1 

9! 9 -- --~- - ----- ~------ ----------- --- ---------

8j 
---

12 4 4 7 - 61 41 3 9 
-------- --

16 3 4 6 91 8 6 4! 3 I 

24 4 4 3 4 2 4 41 7 

! ---------
0 6 5 7 6 5 5 3 4 --
4 6 5 6 7 7 8 8 7 

--- - a: 8 5 4 6 91 9 8 9 
s+- --- --

12 4 5 4 8 6 5 8 
16 4 4 2 3 8 5 2 1 
24 3 3 2 2 3 3 1 1 

' I I 
I 

0 8 B B 8 3 5 3. 4 
4 7 8 7 8 7 6 61 5 
8 7 7 6 7 6' 8 71 7 

12 4 7 6 7 Bi 7 Bl B 
16 4 4 7 71 6i 71 7 8 
24 4 5 5 6 5 7 a 8 

! I 
carli 10n sand 110n 

0 7 7 5 6 6 6[ 7 6 
4 6 6 7 6 5 9 5 B 
8 5 6 6 6 41 6 9 9 

12 4 5 6 6 3/ 4 7 8 
16 4 6 6 6 3 3 8 7 
24 3 4 2 4 31 41 4 3 

i 
0 7 B 5 61 6! 5 6 6 
4 7 8 6 6 7i 91 8 6 
8 6 7 6 6 9, 91 7 8 

12 7 4 3 5 Bl 81 B 6 
16 3 5 2 2 2\ 71 3J 5 
24 2 2 2 21 2l 11 1 1 

: I 
I 

0 7 7 6 7 61 61 7 6 
4 5 7 4 6 Bi 71 7, 8 
B 7 B 7 6 9 B B 9 

12 6 6 6 5 71 8 Bi 9 
16 5 6 5 6 71 5 8 8 
24 5 5 5 7 21 6. 61 8 

spiegel spiegel I ispiegel lspiegel 

Pegina 1 



Blad1 

mi ch Sn I mart I Sn mark 
3 s 41 3 41 --- -- --7 -- -- --6 --------6---+----3-

-·- ·- ------- --1 -- -- -- ·--1-----···--··----· ---------------·--·--t-----

8 6 9· 10 7t 8 7 8 8 -- - - . ---···--- ---- ---- - ~------ -- -- - - ----- ·----+------r-------1 

- _9 -- -- .. __7 -· _______ __z_I_ _______ ~ --·------ -6 ~---7-+----71---·--9+------17 
s 6 8 8 s 4 s 7 7 

- -- ----------- -·- --------~- ---- -----
6 s 6 6 6 7 4 7 7 ------- --- --------·---· 
4 6 7 4 4 4 s 6 3 

---------+-----------+------t--------+----+----+----+-----+-----1 

---------5 4 4 3 7 7 4 4 4 
·----·-- ·---·-+------if-------+-----+------+-------t---------+----f 

9 7 6i 7 9 9 9 9 s 
------·--1-----+------+--------+----·-+--------i-----+----+------< 

6 6 6 8 8 7 10 10 6 
----·--·----- f--·-------+-----+-------t-------+-----!f-------+-----+-----t 

8 8 6! 9 6 5 5 6 4 
4 5 9 5 3 3 2 3 2 
6 6 1 1 2 2 2 2 2 

3 3 4 3 4 6 5 5 6 
8 5 8 6 7 9 8 8 8 
9 8 8 9 8 7 8 9 6 
6 9 7, 6 6 8 9 8 9 
7 8 7 9 7 5 7 5 8 
7 5 5 8 4 5 8 7 5 

mich 10n mart 10n mark 
2 2 2 2 7 7 3 5 3 
8 8 91 9 7 10 8 8 8 
6 5 81 8 5 7 8 8 8 
5 9 9 5 6 7 7 8 
9 7 9 9 3 4 6 7 2 
8 6 3i 6 3 3 4 5 1 

·------t-------+-----.----f-------+-----+-------+------r-------1 
2 1 21 2 6 5 3 7 3 

----+----+----+-----+-----! 
6 9 81 6 9' 7 9 9 7 
7 6 9 7 9 8 9 8 ·---8 8 9l 9 3 6 7 6 5 
8 7 9! 8 41 5 4 5 4 
6 6 1! 1 2[ 2 1 1 2 

2 2 31 2 5 7 5 5 4 
9 9 3 5 8 8 3 

10 9 10l 7 8 9 9 7 8 
8 8 Si 10 7 8 6 8 7 
9 8 9 8 8 7 9 7 
6 5 10 8 4 6 7 8 7 

spiegel spiegel jspiegel spiegel 

Pagina 2 



Blad1 

Sn mari Sn ~-----L-~----- made Jsn 
- ----------1--------- ---- - ------- -------·-----·- ----·-1-------·----- ---- ------6-;-- ·---- -

4 4 4 s s 6 8 8 
---------- ,_____ ______ 

-~---- ------ ------ ----·-

s s 7 s 8 9 9 7 8 
-----

9 8 8 8 9 8 7 s 7 
----·---

9 7 8 4 4 4 7 4 s 
6 8 9 4 4 6 7 4 s 
4 s 9 2 3 s 3 3 4 

6 2 s 8 s s s 7 6 
8 9 8 6 8 7 10 s 8 --
6 8 7 6 8 7 9 9 7 
s 8 8 7 6 6 7 s s 
4 4 3 8 7 s 6 4 s 
3 1 1 8 6 6 2 2 2 

6 4 4 s s s s 8 9 
s 8 7 8 8 8 8 6 8 
6 7 9 7 s 8 9 7 7 

10 9 9 8 7 7 9 6 s 
9 9 9 6 7 9 7 7 7 
8 6 9 3 s s 8 7 4 

10n mari 10n luuk 10n 
2 2 2 6 7 6 6 s s 
7 s 4 7 7 8 8 8 10 
8 7 s 6 7 9 8 6 6 
7 8 7 3 6 3 7 4 3 
6 10 8 s s 6 7 3 3 
3 9 8 3 4 7 3 1 2 

3 2 3 6 6 6 6 9 8 
7 4 8 2 9 8 9 7 10 
6 8 9 s 7 8 8 9 8 
4 9 9 7 7 7 8 7 6 
s 7 7 1 7 2 s 3 4 
3 2 2 2 3 1 1 1 1 

4 2 2 6 6 7 6 3 s 
6 3 2 4 6 8 8 9 9 
8 3 6 6 7 9 10 10 10 

10 s 7 6 8 9 9 9 9 
9 7 8 6 s 6 7 7 7 
8 8 10 4 2 6 7 4 s -

spiegel spiegel spiegel spiegel spiegel 

Pagina 3 



Blad1 

l_ luuk i5n 
_ J .I lies j5n j - ·--------- ·- - -i- - -

51 8 51 5 ~I 51 41 71 2 
-· - ------ -·- ------ ---------------- __ ,j__ __ -- - - - -- --·- 101 . - ---- - -- I --- - ----------------

5 6 10: 6 7 6 6 -- ---- --

~----~-~~~~~ 7 -=-~=rr.-==- ~ 
--------- --- ------- ------- --- - -----------

7 9 9 8 9 7 - - - - - - ---- -- -- - -·-------------- ---·---------- --- ----- ---------

8 5 2 3 9 4 8 8 5 ------- -----~--

5 5 3 2 8 9 8 6 8 
5 4 2 2 3 4 6 5 4 

---~-

-------- -------------------
8 8 8 8 4 5 7 4 4 

31------~~ 
---- ------------- --------

8 5 7 8 9 6 9 
---- ------·----

7 5 3 8 9 ----- ---~-l--- --- -___ 9- 9 7 
--·--·- -------

5 5 2 7 4 8 6 6 4 --1--------------- - ---

8 4 1 3 1 1 4 2 2 
--~-

2 1 1 1 1 1 4 2 1 

8 7 6 6 3 5 4 4 2 
8 8 8 8 6 7 7 6 6 
9 6 10 9 9 9 9 7 7 
8 7 61 9 10 9 7 9 8 
5 6 4 4 9 101 7 7 7 
6 4 2 4 8 7 6 5 8 

made 10n 1 1ies 10n 
3 5 8 9 8 8 5 5 2 
8 10 7 7 5 7 8 6 2 

10 9 6 7 7 5 2 8 4 
8 8 6 7 8 8 7 6 6 

r---

8 7 6 6 7 7 6 7 1 
4 4 5 3 4 7 1 8 5 

i 

~ 2 5 8 8 7 4 6 4 
8 10 7 9 6 51 6 8 2 
7 9 71 5 5 -it- 4 8 7 
7 8 9 8 7 51 8 5 2 -- 1 1 3 9 4 5 3 5 1 
1 1 21 3 1 1 1 1 1 ---

·-

3 4 8\ 4 8 7 3 4 3 
6 9 8! 8 5 8 5 7 5 
9 9 8 6 7 7 7 4 4 
9 10 8\ 7 6 7 8 7 8 
9 9 71 6 7 6 4 9 6 
8 8 4 4 5 8 7 9 6 --

spiegel ispiegel spiegel spiegel 
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ileon 5n I )kim 15n I i 

3:--- -
~1 

··-- -l -- +-- ----·· --- ·1- -------------

8 6 6 ------ __ '!j -- ---- _5 51 5 +-- ----- - ---- ----8: -----8 
8 8 7! 8 7 

--~+ ~ - --- ---- - (=~-~====~§t- ~- ---- .. ~------·-- - -

7J 8 8 7 4 
·-- ------

6 - - - 6 ! * f- -- -- - 8 3 2 61 3 
-- ________ T ___ 5 ---------5----

2i 8 8 3 1 3 
·--------- --·-=- = 4 _- --4~-=~ 5 8 1 1 2 2 
--

---- ---~----

5 
_____ 9_ =~t-- 7 

7 81 5 4 5 
--------

8 8. 9 7: 8 8 6 9 8 
------- ----

9 7 9 8 9 7 6 8 7 
6 8 8i 6 8 7' 4 4 5 
2 5; 6 3 3 2 2 2 3 
1 4 4 3 3 1 1 1 1 

' ! ! 
4 8: 8 7 6 6 4 5 5 
6 7 81 7 7 7 9 81 7 
7 7 71 8 7 9: 7 a: 8 
7 8 6! 8 9 9! 7 10i 9 
9 7 6J 8 8 5 4 91 7 
8 5 6 7 8 3 2 3[ 2 

I I 
I eon 10n i : kim :10n i 

5 8 71 7 5 5: 6 91 7 
6 7 7 6; 7 91 7 5! 9 
8 61 6 9 I 8 9 9 Bi 8 
9 4~ 4 7: 8 4 3 4i 7 -
8 3! 2 9i 7 4 5 6! 3 
4 3 4[ 7! 7 1' I 1 2! 3 

i I 
I 

4 a. 9! 8 6 61 9 5! 7 
8 6 91 8 7 41 8 7' I 7 

-
8 9 9i 9 9 8: 5 41 7 ---tt 7 61 7 7 91 6 7 6 
1 7 51 5; 2 2: 2 21 2 
1 3 3 2: 1 2' 2 1! 1 

I ! 
i 

2 8 8\ 5t 5 8 6 6' 6 
6 8 al a: 6 6 10 5 9 
7 8: 6 81 8 10 8 9: 7 
7 8 7 9\ 7 101 8 7i 4 
9 7 5 9 9 8 4 9 3 
9 4 4 9! 8 2 2 6 3 --

spiegel spiegel I !Spiegel spiegel ·spiegel 
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mi eke !5n 110;1.30 
5i 6 7 6 5,541667 

t. - . - - -- - --- -- .. --· -···- ------··-·· --

6' 8 8 8 7,270833 

--- ---~?j _- ~ ~-------3 =----- --9 -==-===~~ -=-:~:§,~~!~~ 

==!l- !---i---i~:~~~~~ 
I 

20;1.30 
_____ ?_ 9 8 6 5,770833 

6 7 8 9 7,5625 
7 5 8 7 7,375 
51 3 6 51 5,854167 

----
4 2 6 5 3,8125 
2 2 5 5 2,5 

20;2.60 
6 6 7 6. 5,416667 
8 9 7 9 7,291667 
8, 7 9 9! 7,666667 

al 7,666667 
-----+------+-----+---___,--'----I 

6 8 7 
6 5 6 7 6,854167 
5 6 7 8 5,770833 

mi eke 10n 
9 9 8 7' 5,625 
5 6 8 5 7,0625 
4 7 8 7 6,895833 
2 5 4 3 5,875 
4 2 7 6 5,6875 
1 1 5 8: 4,041667 

' 

71 
I 

5 9 4 5,583333 
--· 

~I 8 7 6J 7,145833 
9 7 6i 7,291667 

--

3! 6 7 61 6,479167 
2[ 5 6 7 4,25 

1[ 1 4 8 1,9375 
i 

9\ 1 7 7 5,208333 --
9i 7 9 4 6,625 
8 6 9 7 7,708333 
5 5 6 4 7,375 
4 7 6 6 6,895833 -
2 7 6 3 5,895833 

----~ 

jspiegel spiegel 

Pagina 6 



Blad1 

!carli 5q - _! I sand ~§q __ -- -- ---- - --·----------- - - ----- - ·--- -· . -- - ------- --

:=~- t--- 5 =--=---~ 4 4 4 4 4 5 
--- -- - ----- - -- --- -- .. --------- ------ --- --- ----·-- -----·--------- ----

7 6 5 6 6 6 4 6 -- -------- ·---------- ---- -- ---'------~ 

8 7 8 7 7 7 7 8! 9 
----·--·· -----+-------------- -------- - - --------·-·-- ---------- ---- --------

----~~ 8 7 6 8 8 8 9 8 
16 8 8 7 6 8 8 Bi 8 

-r------
20 
24 7 7 6 6 5 7 21 4 

·-

: --
0 6 8 5 4 4 4 2i 3 
4 6 8 6 6 8 7 7i 5 

---
8 7 8 7 6 7 9 9! 6 

12 7 8 7 7 8 9 7i 9 
16 7 7 2 2 2 8 2/ 2 
24 3 3 2 2 1 1 1i 1 

i 
I 

0 5 4 4 4 3 4 3! 4 
4 5 4 5 5 6 5 6, 6 
8 5 6 6 6 7 7 61 8 

12 5 6 6 7 7 7 8: 8 
16 7 6 6 8 8 7 81 8 
24 8 7 7 7 8 8 71 8 

i 
I 

carli 10q sand 10q 
0 5 5 6 4 2 2 6! 3 
4 6 5 6 6 4 5 3! 7 
8 6 6 5 7 6 7 a: 7 

12 7 8 5 8 7 8 a: 9 
16 7 7 7 6 7 6 7! 9 
24 7 7 3 6 8 8 S! 3 

i 
0 7 7 6 5 5 6 1! 

I 4 
4 7 7 6 6 7 8 g: 4 
8 8 8 6 6 9 8 7! 8 

121 8 8 3 6 8 8 8; 8 
16: 4 7 3 3 4 8 2 7 
24 3 3 2 2 1 1 2: 1 

: 

0 4 4 5 6 2 3 3 2 
4 6 5 5 6 7 5 4: 6 
8 5 5 6 5 6 5 s· 6 

12 6 5 7 6 3 8 s· 6 
16 5 6 6 7 8 7 6 9 
24 6 8 8 7 8 8 7 8 

spiegel spiegel spieQel -spiegel 
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mich ~fsq ~1 ~: ~mart ~Sq d -~-----itfTJ"'=~ :~ 
- ------ 4 - - - __ 9_. ___ -----3T --- - -9- ------ 6 -----al 7 8 7 

.. --··-------·-------- - ·---~- ----- --·--·-i··----- -·----------------- -------- -----------------1----------j-------

---- ------~~--- - --~-------~------9 _______ 7 -~ 7 7 7 
_____ !_ ___ 81 9; 7 6 6 s 7 7 

I 
------+---------+----~------------1-----+------+----+----+--------i 

6 S Si _?____ 3 S 3 s 6 
: 

~~---t----~-+:---~--+t------~-+-----~ 1-------

7

+------:+----__ 1_~+------1~ 
7 s: 9[ 10 9 1~! 101 8 6 
6 3 91 10 7 6 6 9 7 
2 6j 6j 9 3 SI 3 4 3 
3 31 8[ 1 3 3 1 2 1 

I 
10 2 21 2 4 s s 61 2 

1 4 81 10 6 81 7[ 81 8 
10. 81 10[ 9 7 8 9 81 8 
s 9 8! 9 8 81 10' 71 9 
s 9! 7[ 10 s 7 8 9 9 
8 8 71 10 s s 7 61 6 

i 
mich 10q mart 10q imark 

9 9 61 s 6 6 s s 2 
7 10 9\ 9 s 8 8 71 7 
7 8 61 9 9 7 7 9 8 
9 7 6! 8 7 6 SI 7 9 
6 7 71 7 s 4 8 8\ 8 
6 7 Si 6 4 4 2! 41 9 

I 
6 8 8: 

I s 4 s' 4\ 71 s 
4 7 6/ 8 6 8 . a 7 8 
3 81 71 8 8 10 61 al 8 
4 s a1 7 Si 8 
2 s 41 4 3 4 21 a 
2 1 11 1 3 3 11 1 ! 7 

8 8 Sf 8 s S1 3 31 2 
10 8 9i 9 7 9 s 7i s 
a 6 S\ 6 a 9 8 a1 4 
a 61 ar 7 7 a1 a 10 6 

10 81 91 a 7 8 6 8! a 
l------t----+----'-----l---------+----+----f-----------

6 6 a; s 6 7 s 7: 9 
spiegel ispiegel spieQel I spieQel ' 
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Sq J--~----- mari Sq made Sq 
-- -~ -----·-----~ ------- ---~- -------

2 4 3 2 3 3 2 7 8 
---- ---~ --~--- -- ---------- -----------

3 3 7 4 6 6 8 7 s 
---- ---

9 7 8 7 7 7 9 4 8 
-- ·-- -------

7 s 9 8 8 3 9 6 7 
---~-

9 9 5 8 6 8 8 5 6 

7 4 7 4 4 8 7 3 5 

4 2 2 2 3 2 2 7 9 
7 7 7 7 7 6 3 7 8 
7 9 8 7 8 6 7 6 9 
8 8 7 9 6 8 9 5 8 
6 3 2 9 8 8 7 4 9 
2 1 1 8 8 6 3 3 2 

4 3 3 2 3 3 2 7 8 
6 8 8 5 5 6 6 8 7 
6 9 7 6 7 7 8 6 9 
9 7 9 7 6 7 9 8 8 
9 8 8 8 8 8 8 6 5 
8 5 7 5 4 5 7 5 4 

10q mari 10q made 10q 
1 1 2 3 4 7 6 8 7 
4 3 3 7 8 9 7 7 8 
6 3 3 5 5 4 4 6 7 
8 5 8 8 7 8 5 7 6 
8 8 9 2 4 7 6 s 7 
9 9 91 s 8 4 5 5 6 

2 1 2 4 4 7 8 7 9 
5 7 6 7 6 7 7 5 6 
s 7 8 8 3 6 7 9 6 
9 9 9 9 6 4 7 8 7 
9 7 8 4 8 5 6 5 7 
7 3 1 7 4 6 1 6 4 

2 2 2 8 6 5 8 8 8 
2 4 s 2 6 2 6 7 9 
5 2 61 8 7 8 6 8 6 
2 7 71 7 8 9 s 7 8 
6 8 7 6 9 7 8 6 6 

10 10 101 9 8 7 7 5 s 
spiegel spiegel spiegel spieQel spieQel 
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1----~-+----1--~----+-------f------i------t----+-------+----~---

4 8 2 2 3 3 3 5 3 
~~---+------r-------+-------f---------1------t-------+-----~------

7 6 9 8 2 4 7 6 1 
1-------+----+----+----+-------l-------+-----~-----+------

6 6 8 9 9 9 7 8 6 
1-----+------r-------+-------f----------!----- --------·-----+-------

5 7 9 4 8 9 5 8 6 
----j----+-----

8 7 3 4 7 8 6 5 3 
6 8 2 3 1 1 1 4 1 
1 1 1 1 1 1 2 1 2 

8 8 7 6 3 3 6 3 
6 7 9 9 6 8 5 7 
4 8 10 10 9 9 8 91 5 
5 7 8 9 8 8 7 9J 6 
7 7 9 6 9 10 5 7 
6 8 3 4 7 9 3 5 4 

i 
luuk 10q lies 10q 

7 8 5 5 2 6 4 5 2 
8 8 8 9 10 9 7 5 
7 5 7 7 8 8 6 5 5 
6 8 5 5 8 9 8 8 8 
6 8 4 2 7 8 6 6 
7 8 2 2 5 6 5 4 3 

6 6 8 6 3 4 8 6 2 
5 6 9 9 9 9 8 4 6 
4 7 10 7 8 9 8 7 
4 6 7 7 8 9 5 1i 3 
8 8 3 4 1 1 1 4! 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 I 

6 8 3 6 5 5 3 3 2 
4 6 9 10 7 8 7 6! 5 
7 5 9 10 10 10 6 61 7 
7 7 9 9 10 10 8 71 8 
7 7 8 9 10 10 9 5 7 

i-------r--------r-----+-----+-------l----------+----+------+-~--~ 

6 7 7 6 9 9 9 8 9 
t---------t---,-----------:----t----------+----+--------+--------+-------l----+-------

s pie q e I spiegel spiegel spieqel 
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____ jleon _:_?q_ ___ ) I >kim JSq _ __ 1 ___ l _ _ __ 
-~ -- -- -- -i,---- -- -j- -- ~ 1 ~: ~J --- - -~: ----i+---- --~ 

·-------·- - -·-------------+------·----I------------ -- - -·----·-- - --- -----.------------------- ------+-----------t-----------

9 71 B B Bl 3 31 7 4 
7 -- --- --- -a;-------------0 -- ------ -5· -- - - - sr- -------2 ----- -2-1 --------6+------5 

---------8 ------§t---- B B -----T 2 1 3 2 
--- -----+-----r------+------+---------1 

- I -~------+!---~--------1------+-----1 
6 SI 7 4 Si 1 1 

-----l--------ii--------+---------r-·-------+------t------.------+--------
1 

2 4 

4 Bi 7 S 71 3 
---+------~--

4. 4 4 
6 7[ B 9 Bl 7 
7 B B 91 9:-- B 

B/ 6 6 
7[ 4 2 
4 1 1 
11 1 2 

1 4[ 4 2 3[ 2 1! 1 1 

3 61 6 6 4 4 4 
s 7' 7 B 7i 9 9 
7 7i B 7i 71 10 9 B 
9 BJ 8 8' 8, 9 8' 7 9 
8 9f 9 9 9 7 10 9 
6 BJ 8 9 91 1 4 3 3 

lean :10q fkim 10q 
2 6i 6 s S! 6 6 2 4 
s 6i 6 4 71 8 9j 8 8 

1 71 8 9 8! 2 2 2 3 
1 4/ 7 4 7! 2 2 2 2 

3 41 6 3 6' 7 s 3 6 t--------+---~---+---------+--------~-------+---~--+--------
s 8 7BI 9 1 8; 8 91 6 10 
7 a: -- al al s 71 4 9 
1 7: 8 6 7! 7 s 8 6 
1 4! 7 1 1 i 2 21 1 3 
1 2; 3 1 1: 1 1i 1 1 

3 6 s s: 6 6! 4 
6 71 7 s 61 10 10 s 8 
6 71 7 7 8! 10 9 10 
7 7 7, 9 9i 9 9 
8 7! 8 7 9! 6 7 9 4 
9 Si 8 8 9 1 Si 3 3 

spiegel ispiegel spiegel spiegel i Jspieqel--
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mi eke l5q I 110;1.30 
61 6: i 41 4,664"167 
.. ' . 1 ... -- --

- ---~-? ,04~ls~ 4! 7! 8_ 
---·- --~81 

. -- - - ~ ~~t·-~---~~-- -=fl-= 
--·----- 1-------

5 6 71, 5 6,666667 
---··· - ------ --·---·-·----- ----------·--41--· 

3 5 6 6,416667 I 
----------~ --------· 

I 
----

61 1 1 10 4,666667 
------ -·--··--- ---------· 

I 

20;1.30 
-·------------~ 

6 9 4\ 5 4,8125 ··---------------

8 

~i 
7: 7 7,125 

---------~ !-----------

8 5 7 7,229167 
8 41 6 6,4375 
6 5 41 4 4,1a75 
1 5 a' 4 2,520833 

I 20;2.60 
4 7 41 5 4,5 
6 7 y: 6 6,5a3333 
4 5 9i 2 7,4375 
7 al 5: 6 7,5a3333 
6 4i 7! a 7,645a33 
7 7 al 7 6,270833 

! 

mi eke 10q I 

4 9 1! 3 4,75 
2 7 6! 8 6,708333 
2 6 7i 2 6,166667 
1 4 sl 9 6,645833 
6 5 1• 9\ 5,895833 
4 6 6' 8' 5,229167 

···~· .. 41 -7t-- 2: 

I 

I 
7 5,1875 

~ 5 1 6 st 6,833333 -------- -----_:;+------
____ _§J_ 1 I 9 I 7 6,979167 

6 si 2'. 5 6,416667 
4 7 7 7 4,375 
a 1 9: 6 2,479167 

i 

1 7 7 8 4,833333 -
3 2 9i 6 6,291667 
6 2 7! 6 6,770833 
5 5 1 6 7,041667 
6 9 1' 4 7,20a333 
7 4 9, 1 6,979167 

--
spiegel spiegel 
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CORRELATIEMATRIX. 

NS N 10 QS Q 10 Nat. Qua I. S sec. 10 sec. 
NS 1 0.9819 0.8556 
N 10 0.9819 1 0.8958 
QS 0.8556 1 0.9861 
Q 10 0.8958 0.9861 1 
Nat. 1 0.8867 
Qua I. 0.8867 1 
S sec. 1 0.9967 
10 sec. 0.9967 I 



25 Oct 98 SPSS for MS WINDOWS Release 6.1 Page 1 

Correlation Coefficients 

NAT QUAL 

NAT 1,0000 '8867 
( 6) ( 6) 
P= ' 

P= ,019 

QUAL '8867 1,0000 
( 6) ( 6) 
P= ,019 P= ' 

(Coefficient I (Cases) I 2-tailed Significance) 

" , " is printed if a coefficient cannot be computed 
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Correlation Coefficients 

NS QS 

NS 1,0000 ,8SS6 
( 6) ( 6) 
P= , P= , 030 

QS ,8SS6 1,0000 
( 6) ( 6) 
P= ,030 P= f 

(Coefficient I (Cases) I 2-tailed Significance) 

" , " is printed if a coefficient cannot be computed 



25 Oct 98 SPSS for MS WINDOWS Release 6.1 Page 1 

Correlation Coefficients 

NlO QlO 

NlO 1,0000 ,8958 
( 6) ( 6) 
P= I P= ,016 

QlO ,8958 1,0000 
( 6) ( 6) 
P= ,016 P= I 

(Coefficient I (Cases) I 2-tailed Significance) 

" , " is printed if a coefficient cannot be computed 
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Correlation Coefficients 

SEClO SECS 

SEClO 1,0000 '9967 
( 6) ( 6) 

P= ' P= ,000 

SECS '9967 1,0000 
( 6) ( 6) 
P= ,000 P= ' 

(Coefficient I (Cases) I 2-tailed Significance) 

" , " is printed if a coefficient cannot be computed 
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Correlation Coefficients 

NlO NS 

NlO 1,0000 '9819 
( 6) ( 6) 
P= 

' 
P= ,000 

NS '9819 1,0000 
( 6) { 6) 
P= ,000 P= ' 

{Coefficient I (Cases) I 2-tailed Significance) 

" , " is printed if a coefficient cannot be computed 
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QlO 

Q5 

QlO 

1,0000 
( 6) 
P= , 

, 9861 
( 6) 
P= ,000 

Correlation Coefficients 

QS 

, 9861 
( 6) 
P= ,000 

1,0000 
( 6) 
P= , 

(Coefficient I (Cases) I 2-tailed Significance) 

" , " is printed if a coefficient cannot be computed 

Page 1 


