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SAMENVATTING 

In dit verslag worden de experimenten beschreven die tot doel hadden een antwoord te vin
den op de vraag: Is de menselijke LijnSpreidFunctie (LSF) separabel in plaats en tijd? 

Hiertoe werd een opstelling gebouwd rood een monitor en een Prograrnmeerbare LijnenGe
nerator. 

Eerst werden de hellingen van de psychometrische functies van de proefpersoon voor dyna
mische en quasi-statische lijnen bepaald via de constante stimulus-methode bij een achter
grond-luminantie van 100 cd/m2. Deze waarden bedroegen 14 resp. 12%/dB. 

Met de constante helling methode werden de drempels bepaald van onverstoorde en ver
stoorde stimuli. Uit de ratio van deze twee werd de LSF bepaald volgens de storingstechniek. 

De dynamische en quasi-statische LSF bleken niet isomorf, waaruit kan worden geconclu
deerd dat de LSF niet separeerbaar is in plaats en tijd. 

ABSTRACT 

This report describes the experiments, done to find an answer to the question: Is the human 
LineSpreadFunction (LSF) separable in time and place? 

To find this answer, experiments were done using a monitor and a Programmable Line Gen
erator. 

First the slope of a subject's psychometric function for dynamic and quasi-static lines was 
measured using the constant method. The background luminance was 100 cd/m2. The found 
values were 14 and 12%/dB. 

Using the constant-slope method, thresholds were found for perturbed and non-perturbatie 
stimuli. According to the perturbation-technique, LSF-values were determined from the ratio 
of these thresholds. 

The dynamic and quasi-static LSF proved to be non-isomorphic, which leads to the conclu
sion that the LSF is not separable in time and place. 
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INLEIDING 

Al geruime tijd wordt er bij het IPO en andere instituten, gemeten aan de menselijke 
LijnSpreidFunctie (LSF) [Roufs en Bouma, 1980; Roufs, 1992; Franken, 1993; e.v.a.]. Deze 
functie beschrijft de inforrnatieverspreiding in plaats en tijd op drempelniveau voor lijnvor
mige stimuli in het neurale netwerk achter het oog. De vorm van deze functie is inmiddels 
redelijk bekend. 

Ben van de vragen waar nog geen eensluidend antwoord op bestond was de kwestie of het 
spatiale en het temporele deel van deze functie separabel zijn; dit wil zeggen: Is er een sys
teem dat deze twee beschrijft, of zijn er meerdere verschillende processen aan de gang? Het 
onderwerp van dit rapport en de hierin beschreven experimenten is op deze vraag een defini
tief antwoord te geven. 

De methode die gekozen werd om tot een antwoord te komen is het meten van de mense
lijke dynamische en statische LSF, en deze twee te vergelijken. Berst werd de helling van de 
psychometrische functie gemeten voor positief-contrast dynamische en statische lijnen op een 
monitor, foveaal. Daarna werden, gebruik makend van de constante-helling-methode de drem
pels van verstoorde en niet-verstoorde, dynamische en quasi-statische lijnen bepaald [Roufs, 
1992]. Uit deze metingen kan de dynamische en statische LSF worden bepaald, waaruit weer 
conclusies kunnen worden getrokken betreffende het separabel zijn, aan de hand van de iso
morfie van de twee LSF's. 

Hiertoe werd een automatische meetopstelling gebouwd waarmee lijnvormige stimuli met 
de gewenste variabele sterktes op een monitor konden worden gepresenteerd. Ben proefper
soon geeft aan of hij de stimuli wel of niet heeft gedetecteerd. Het comfort van de proefperso
nen is hierbij van groot belang. Bij het schrijven van de benodigde software, nodig vanwege 
nieuwe apparatuur, en het inrichten van de opstelling is hiermee zo veel mogelijk rekening 
gehouden [Van Lochem, 1994]. De handleiding bij de software en dit rapport dienen als een 
geheel te worden gezien. 

Als de gehele LSF bekend is kan door convolutie van ingangssignaal met de correcte res
ponsie de drempel voorspeld worden van iedere willekeurige een-dimensionale stimulus. 
Deze drempel kan dienen als maat voor de maximale ruis of minimale signaalsterkte. 

Vee! van de gebruikte termen en formules zijn overgenomen uit het dictaat 'Licht en 
Geluid' dat een goede introductie is tot de visuele psychofysica, benodigd voor een goed 
begrip van dit verslag [Roufs, 1992]. 
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PSYCHOFYSICA 

De psychofysica houdt zich bezig met de relatie tussen fysisch meetbare stimuli, en de sub
jectieve attributen die mensen ervaren als ze aan deze stimuli worden blootgesteld. Fysisch is 
het bijvoorbeeld goed te meten wat de luminantie van een voorwerp is, terwijl de mens er een 
bepaalde helderheid aan toekent. De relatie tussen beide probeert de psychofysica te beschrij
ven en te verklaren. 

Een van de belangrijkere methodes in de psychofysica is de drempelmeting. Deze meting 
bepaalt de zwakste stimuli die nog door een proefpersoon kunnen worden waargenomen. De 
waarnemingskans is een niet oneindig scherpe functie van de stimulussterkte, maar heeft een 
geleidelijk verloop, zoals weergegeven in figuurl: 

100...----~--~--~..---~---. 

Ed ... 

Stimulussterkte 

Figuur 1. Voorbeeld van een psychometrische functie. 

Omdat de uiteindelijke detectieproces, die aangeeft of een stimulus op drempelniveau nu wel 
·of niet is waargenomen, niet ideaal is maar aan ruis onderhevig (zie ook figuur 5), wordt een
zelfde stimulus soms waargenomen, en soms niet. De waarnemingskans is dus afhankelijk van 
de stimulussterkte. De oorsprong van deze ruis ligt volgens Ruddock in de Poisson-mis van 
het photo-chemische proces in het netvlies, veel meer dan in de foton-ruis, vanwege de iage 
quantum-efficientie van het oog [Ruddock, 1969]. 

Er is dus niet zoiets als een scherpe drempel. Het is wel te meten welke kans een stimulus 
rood de drempel heeft om te worden waargenomen. Dit kan gedaan worden met de methode 
van de constante stimuli. Voor een aantal stimuli met een bekende vaste sterkte wordt de waar
nemingskans bepaalt. De stimulussterkte van een stimulus met een waarnemingskans van 50% 
definieren weals de drempel (Ed)· De steilheid van de psychometrische functie is de verande
ring in waarnemingskans als functie van de verandering in stimulussterkte. De waarnemings
kans kan worden beschreven met [Roufs, 1974]: 

p (E) (1) 

De drempel ligt niet vast, maar kan zo nu en dan verschuiven (shift). Omdat de drempel zo 
nu en dan verschuift ligt de helling van de psychometrische, die normaliter redelijk constant 
is, alleen vast als er tijdens de meting zich geen 'shifts' hebben voorgedaan. Daarom dienen 
metingen zo snel mogelijk te worden gedaan [Blommaert en Roufs, 1987]. 
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HET NETVLIES 

Het netvlies is opgebouwd uit verschillende lagen. Deze kunnen worden onderscheiden in 
vorm en type cellen. In de volgorde waarin ze door het licht worden gepasseerd zijn dit: 

Vorm: 
- Zenuwvezels 
- Zenuwcellen 
- Binnenste korrellaag 

- Buitenste korrellaag 
- Kegeltjes en staafjes 
- Pigmentcellen 

Type cellen: 
Zenuwvezels 
Ganglioncellen 
Amacrinecellen 
Bipolaire cellen 
Horizontale cellen 
Receptoren 
Pigmentcellen 

Schematisch kan een stukje netvlies dan alsvolgt worden weergegeven: 

Receptief veld Receptief veld ... 
•••••••••••••••• Pigmentcellen 

Receptoren 

Horizontale cellen 

Bipolaire cellen 

Amacrinecellen 

Ganglioncellen 
Licht 

Zenuwvezels 

Figuur 2. Geschematiseerde structuur van het netvlies, vrij naar Dowling en Boycott [Dowling 
en Boycott, 1966]. 

Er vindt horizontale verspreiding van informatie plaats, zowel in de horizontale cellen als in 
de amacrinecellen. Ook zijn (buiten de fovea) niet alle receptoren op een aparte ganglioncel 
aangesloten. 

Deze horizontale verspreiding van informatie heeft tot gevolg dat er receptieve velden kun
nen worden aangegeven. Per ganglioncel is er een bepaald gebied op de retina dat deze eel sti
muleert (positief en negatief) [Westheimer, 1967]. Een stimulus midden in het receptieve veld 
van de ganglioncel kan zorgen voor exitatie, terwijl een stimulus in de periferie van het recep
tieve veld de activiteit van de ganglioncel kan onderdrukken (inhibitie ). 

Er zijn ook receptieve velden die een andere organisatie hebben. Receptieve velden zijn er 
in verschillende diameters op iedere plaats op het netvlies. Inhibitie wekt alleen monoculair. 
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Dit is het bewijs dat dit systeem gelokaliseerd is in de retina. De nu te behandelen methode is 
gericht op de smalste receptieve velden. 

Het inhiberend gebied is afhankelijk van de achtergrond-luminantie. Een lage achtergrond
luminantie zorgt voor het verminderen van het inhiberende gebied. 

Het gevolg (doel) van deze organisatie is dat het netvlies gevoeliger wordt voor contrast , en 
minder gevoelig voor egale verlichting [Roufs, 1992]. 
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HET OOG ALS LINEAIR SYSTEEM 

Om de visuele informatieverwerking in het netvlies van tijdsatbankelijke luminantie-varia
ties op drempelniveau te beschrijven, kan het netvlies met het bijbehorende neurale netwerk 
worden beschreven met een lineair systeem. Het volgende model is voorgesteld door Roufs 
[Roufs, 1972b]: 

Figuur 3. Model van het visuele systeem. Het model bestaat uit sensoren, een lineaire operator 
en een ruisige piek-detector. 

Stimuli (licht) komt aan op de receptoren en wordt omgezet in een signaal (elektrisch). Dit 
signaal wordt verwerkt door een lineair systeem met overdrachtsfunctie L(E). Voor signalen 
rond het drempelniveau is deze functie lineair. Het verwerkte signaal wordt opgevangen in een 
ruizige drempeldetector, die vertelt of er iets is waargenomen. Op drempelniveau wordt er 
alleen gekeken of de piek van het signaal wordt waargenomen (piekdetectie). 

De LijnSpreidFunctie beschrijft de afbeelding van een lijn op het visuele systeem (monocu
lair), en wordt gemeten met de storingstechniek [Blommaert en Roufs, 1981]. In deze techniek 
worden stimuli aangeboden, die in een richting zo compact zijn dat ze een alleen een homo
geen deel van het netvlies bereiken, in de richting waarin niet gemeten wordt zijn ze lineair 
uitgebreid (smalle lijnen op een monitor). De vorm van de stimuli is te zien in figuur 4: 

lntensiteit 
E(x,t) 

E 

tijd of 
plaats 

lntensiteit 
E(x,t) 

Figuur 4. Vorm in tijd en/of plaats van stimuli voor het meten van de LSF. 

tijd of 
plaats 

De responsie van de linker stimulus in figuur 4 kan worden beschreven met de volgende illus-
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tratie: 

Retinale 
verlichtings 
sterkte 

Responsie 

i 

Detectie 

(lijn-) Stimulus 

Achtergrondniveau 

Sensoren 

Quasi-lineair spatiaal filter 

Inteme drempel D 

Lijn-spreid-functie 

Figuur 5. Schematische spatiale responsie op lijnstimuli. 

Om, gebruik makende van de lineaire systeem-theorie, dit systeem mathematisch te 
beschrijven, gaat men uit van twee postulaten [Roufs, 1972b]: 
1) Het in figuur 3 getoonde systeem moet quasi-lineair zijn voor kleine veranderingen in amp

litude, in voldoende korte tijd. De eigenschappen van de operator worden bepaald door 
het gemiddelde achtergrond-niveau E (lineariteit). Aan deze conditie wordt op drempel
niveau voldaan mits de achtergrond constant blijft. 

· 2) Een verandering in het uitgangssignaal L(E) wordt alleen gedetecteerd als de maximale 
afwijking van het stationaire niveau een bepaalde waarde overschrijdt (piek-detectie). 
Het systeem heeft aan het einde van de keten een variatie-detector met een (neurale) 
drempel, en voldoet hiermee aan deze aanname. 

De metingen moeten zo worden gekozen, dat aan bovenstaande twee voorwaarden wordt vol
daan. 

Ervan uitgaande dat dit het geval is kunnen we over de respons op spatiale en temporele sti
muli van het bovenstaande type, de volgende fysische beschrijving opstellen: 

In het spatiale geval is er een smalle sondelijn met dikte dx. en sterkte e1 ten opzichte van de 
achtergrond E. De res pons is vol gens de lineaire systeemtheorie gelijk aan [Roufs, 197 4] 

(2) 

De drempel D kan hieruit worden bepaald met de stimulus op de oorsprong (foveaal): 

(3) 

Wordt er een combinatie aangeboden van een hoofdlijn met strekte £1 en een q maal zwak
kere stoorlijn op een afstand x', dan wordt deze gedetecteerd als: 

(4) 
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met Ee de drempel van de combinatie hoofdlijn-stoorlijn. 
Als q niet te groat is (wordt meestal gekozen op 0.2) kan de aanname gemaakt warden dat 

het maximum van de respons op de zelfde plaats ligt als de hoofdlijn (op de oorsprong). Er 
geldt dan: 

qU6 (X') 

+ D = 
1 

E AX 
(5) 

c 

uit deze waarden zijn alleen U0(x') en D onbekend. U0(x') kan nu in eenheden van D warden 
bepaald. Dit is de spatiale LSF. 

Met deze spatiale LSF kan door convolutie in principe de respons op iedere willekeurige 
eendimensionale stimulus warden bepaald: 

Uf (X) 

E D 

mi ts: 

00 U5(X') 
= Ef J f(x- x') D dx' 

Uf (X) 
Efmax ( D ) = 1 

(6) 

(7) 

Het temporele gedeelte kan op identieke wijze warden bepaald (zoals boven reeds aangege
ven) . Voor een vertraging 't van de stoorlijn en een stimulusduur 8 volgt: 

u& (to) qUs (tex - 't) 
+ = 

D' D' E 9 
(8) 

c 

of: 

1 1 
U0 (t --r) 

(- - -) 
ex EC El 

= 
D' qe 

(9) 

Voor dynamische stimuli kunnen zowel x' als 't warden gevarieerd. Hiervoor kan warden 
geschreven: 

U0 (X, teJ 1 
= D (t

1
) E9AX 

(10) 

en: 

US (X, tex) qU6 (X - x', tex - 't) 1 
+ = D (t

2
) D (t

2
) E AxAt 

c 

(11) 

zoals ge:introduceerd is door Roufs en Blommaert [Roufs en Blommaert, 1981]. 
Zoals al eerderopgemerkt hoeven deze drempels D, D(tl) en D(t2) niet gelijk te zijn. Als we 

de metingen echter voldoende snel achter elkaar laten volgen mogen we dit wel aannemen, 
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waardoor (11) vereenvoudigt tot: 

welke meestal wordt genormeerd tot: 

u I ( x' t - 't) = 
Ii ' ex 

uli (x', tex - 't) 

uli (0, tex) 

de algemene formule voor het berekenen van de LSF. 

(12) 

(13) 

Meestal wordt de responsie genormeerd, zodat de oorsprong LSF-waarde 1 heeft. Hiervoor 
worden de normeringsfactoren gebruikt, welke gemiddeld over alle metingen wordt genomen: 

uli (x', -'t) 

uli (0, O> 

De dynamische normeringsfactor NFD is gelijk aan: 

uli (0, O) 
NFD = D 

1 [Td · s · bgmin] _, 

en de statische: 

us (0) 
NFS= D 

= 
e

1
Llx.ll t 

= _l_ [Td · bgmin] _, 
e

1
Llx 
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(15) 
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RUIS 

Zoals al eerder opgemerkt wordt de helling van de psychometrische functie veroorzaakt 
door ruis: de ruis op het signaal zorgt voor snelle fluctuaties in de waarnemingskans, waardoor 
de waarnemingskans niet oneindig steil, maar geleidelijk verloopt met de stimulussterkte 
[Roufs, 197 4]. 

Als ruis wordt beschreven met een gemiddelde waarde do. een standaardafwijking crd en 
een stochastische standaardafwijking r. dan is de drempel d: 

(17) 

Een stimulus wordt waargenomen indien de maximale waarde van de responsie een drem
pel d overschrijdt; de kans daarop is te beschrijven met: 

p (E) (18) 

Waarbij A een systeem- en stimulus-atbankelijke factor is en G een vormfactor. Als r stan
daard-normaal verdeeld is kan dit geschreven worden als: 

EGA - d0 
{ } 

2 cr d -x 

p (E) 
1 

f e 2 dx (19) = 
Ji; 

-do 
{-} 

cr d 

De bovenste integratie-grens is volgens de definitie van de drempel ongeveer 0, de onderste 
drempel blijkt ongeveer -4 te zijn. 

Uit de afgeleide van (19); de definitie van de psychometrische functie (1) en de definitie van 
het begrip drempel volgt dat: 

(20) 

en dus: 

(21) 

Het quotient aan de linkerzijde staat bekend als het Crozierquotient en blijkt constant te zijn 
over een groot bereik aan intensiteiten. De waarde van dit quotient kan ook direct uit de hel
ling van de psychometrische kromme worden bepaald. Als de helling wordt gemeten in deci
Bells, dan kan deze worden geschreven als: 

(22) 
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dan volgt daaruit volgens (20) en de definitie van de waamemingskans (1): 

cr 5,/h 
(23) 

De waarde van het Crozierquotient ligt volgens Roufs voor de meeste dynamische stimuli 
in de buurt van de 0.25 [Roufs, 1972a]. 

Roufs en Doornbos geven een methode waarmee de helling van de psychometrische functie 
kan worden gebruikt als schatter voor de interne intrinsieke ruis [Roufs en Doornbos, 1993]. 

Een grootheid die ook vaak gebruikt wordt is de grootheid ~·De berekening daarvan is als
volgt: 

~ = l.l5 = 0.211H 
cr 

(24) 

De waarde van deze ~ is dus direct gelieerd aan de helling (en het Crozierquotient). Een 
karakteristieke waarde van het Crozierquotient is 0.25. Dit levert een H van 21.8%/d.B en een 
~ van 4.6%/dB. De vorm van de impulsresponsie zoals met deze methode gemeten blijkt dui
delijk gelieerd te zijn aan ~ (en dus de andere grootheden evenzeer) [Roufs en Doornbos, 
1993]. 

Een lage ~ is volgens Wilson een indicatie voor waarschijnlijkheids-sommatie in de tijd 
[Wilson, 1982]. Ook Wilson waarschuwt ervoor dat een te lage Wmetingen kan be"invloeden, 
ten gevolge van de vertekende invloed van de ruis. 
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HIS TORIE 

Uit de literatuur is al het een en ander bekend over lijnspreidfuncties. Onder andere de vol
gende eigenschappen: 

Uit onderzoek van Watson blijkt dat het eerder voorgestelde model (lineair filter, ruisige 
detector), uitgebreid met een kans-generator (kans om stimulus waar te nemen, hoewel de 
detector niet heeft geregistreerd) een goede aanname is [Watson, 1979]. Er is dus sprake van 
'probability summation': ruis geeft een contributie aan de waarneming van stimuli. 

Den Brinker en Van Belmont komen ook tot de conclusie dater lineaire waarschijnlijk
heidssommatie plaatsvindt bij kleine signalen [Den Brinker en Van Belmont, 1981]. 
Hines mat dat de LSF atbankelijk is van de excentriciteit van de stimulus [Hines, 1976]. Hoe 
excentrischer de stimulus, hoe vlakker de LSF, met steeds breder receptief veld. Hij merkte op 
dat de breedte van een stimulus dus een duidelijke rol speelt. Dat kan verklaard worden uit de 
meerdere kanalen (channels) die gebruikt worden als de stimuli een bepaalde beeldhoek over
schreiden. Limb en Rubenstein vonden al eerder een zelfde effect [Limb en Rubenstein, 
1977]. Het principe van meerdere spatiale channels was eerder al voorgesteld door Campbell 
en Robson en door Kulikowski en King-Smith [Campbell en Robson, 1968; Kulikowski en 
King-Smith, 1973]. 

Wilson onderscheidde S- (static I statische) en T-modulatie (transient I dynamische) 
[Wilson, 1978]. Zijn conclusies waren onder andere dat: 
a) De breedte van de LSF's neemt toe met de excentriciteit (zie ook boven). 
b) T-Gemoduleerde stimuli leveren een bredere LSF dan S-gemoduleerde stimuli. Dit laatste 

is interessant, daar dit een aanwijzing is dat de LSF niet separabel is. 
Samen met Bergen concludeerde hij dat er wellicht vier systemen zijn, ieder gevoelig voor een 
bepaald gebied spatiale frequenties; twee hiervan zijn relatief stationair, de twee andere zijn 
relatief dynamisch in hun temporele responsie. De relatief stationaire N- en S-band zijn gevoe
lig voor de hoge spatiale frequenties, terwijl de relatief dynamische T- en U- band gevoeliger 
zijn voor de bredere stimuli [Wilson en Bergen, 1977]. 

Beun en Vaessen komen ook tot de conclusie dat er waarschijnlijk geen separeerbaarheid in 
plaats en tijd bestaat [Beun en Vaessen, 1981]. Voor dynamische stimuli concluderen ze dat 
voor de LSF in redelijke benadering geldt: u* 0(x,t) = u* 0(x,O)*U* 0(0,t). Ook bij Van Amen 
en Van Gerven vallen de nulpunten van statische en dynamische LSF's niet samen (ze spreken 
zelf over een schaalfactor), en is er dus geen bewijs voor separeerbaarheid, ze worden daarin 
ondersteund door Van Gool en Speekenbrink [Van Amen en Van Gerven, 1982; Van Gool en 
Speekenbrink,1982]. Eggen en Bekkers tonen met hun experimenten aan dat deze isomorfie 
niet bestaat, zelfs als men gebruik maakt van een schaalfactor [Eggen en Bekkers, 1984]. Ze 
vinden wel een verband tussen de visus en de ligging van de nuldoorgangen van de LSF: hoe 
hoger de visus, hoe dichter de nuldoorgang bij de oorsprong. 

De vraag of de dynamische LSF geschreven zou mogen worden als produkt van het tempo
rele en spatiale deel, wordt door Van Amen en Van Gerven negatief beatwoord [Van Amen en 
Van Gerven, 1982]. 

Blommaert en Roufs hebben een verwante functie gemeten: de PuntSpreidFunctie (PSF) 
[Blommaert en Roufs, 1981]. Deze functie is de twee-dimensionale variant van de een-dimen
sionale LFS. Deze werd gemeten door drempelmetingen van onder-drempelig verstoorde 
punt-, schijf- en cirkel-bronnen. Deze metingen kunnen uitgebreid worden naar LSF's door de 
intgraal te nemen van puntbronnen op een lijn. Blommaert en Roufs geven aan dat de inhomo
geniteit van de fovea klein is, waardoor deze stap toegestaan is. 
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Bij 1200 Tdi levert de transformatie van PSF naar LSF de volgende figuur: 

Figuur 6. LSF uit PSF. 

1.5 ...---------------------. 
1 

0.5 

0 

-0.5 

-1 
-1.5....._ __________ __. 

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 
Afstand [bgmin] 

Ook Blommaert en Roufs concluderen dat de puntspreidfunctie niet voldoet voor uitbrei
ding naar bredere (schijf-) stimuli. Een uitbreiding naar 4 spatiale banden (zie Wilson en Ber
gen) zou een oplossing kunnen zijn. Overigens vond Blommaert voor de PSF ook dat separatie 
niet mogelijk was [Blommaert, 1979]. 

Timmermans en Hegt komen tot de conclusie dat LSF's het beste mathematisch kunnen 
worden beschreven met Difference Of Gaussians (DOG's): De sommatie van twee Gauss-ver
delingsfuncties, een smalle met een positief teken, en een bredere met een negatief teken 
[Timmermans en Hegt, 1980]. 

i. Een Troland (Td) is een maat voor de retinale verlichtingssterkte. De definitie is luminantie van het 
lichtgevende object maal pupiloppervlak [cdlm2*mm2]. 
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GEBRUKTE APPARATUUR: 

Om de menselijke LSF te bepalen is bet systeem gebouwd dat getoond wordt in figuur 7 
[Van Lochem, 1994]: 

Lumicorder ... -----------------------, 

PLG 

ffi 
t..Ll -
PC 

Video 

Audio 

Voedings 
Stabilisator 

Monitor 

Reacorder Antwoord-
~-------~ kastje 

Licht 
Pritchard 

Figuur 7. Het systeem voor het meten van psychometrische hellingen en LS F's. 

Een Dell Optiplex 433/L Personal Computer (PC)i met een inteme IEEE-kaart is verbonden 
met verdere hardware via een GPIB-bus, gebruik makende van bet IEEE 488.2 data protocol. 
Een van deze randapparaten is de Programmeerbare Lijnen Generator (PLG)ii welke video
signale~.produceert. Deze worden aangeboden aan een CONRAC 2400Cl~ monochroom 
monitor111

, welke wordt gevoed door een Philips PE 1412 voedings-stabilisatorv. 
De proefpersoon kan antwoorden of hij/zij de stimulus heeft gezien. Antwoorden worden 

gegeven via een antwoord-kastje v, welke met de PC is verbonden via een REACtion-recOR
DER (REACORDER) vi. 

Een LichtMeBTechnik (LMT) Berlin L1003 Luminantie-metervii geeft continu de achter.-: 
grond-luminantie van bet scherm aan. Een LichtMeBTechnik Berlin Leuchtdichtenormalvm 

i. IPOnr. 4338. 
ii. IPOnr. onbekend (IEEE-adres 14). 
m. IPOnr. 3607. 
IV. ELI 5802-0104. 
v. Zeltbouw IPO. 
vi . IPOnr. 3845-120. 
vii. IPOnr. 4006. 
viii. IPOnr. 3329. 
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werd gebruikt om de LMT Luminantie-meter kalibreren. Kalibratie van de monitor vond 
eveneens plaats met behulp van een Spectra Pritchard 1980A CD photomete~, gecombineerd 
met een Photo Research SC-80A microscanne~i en de LUMinantie recORDER (LUMICOR
DER)iii. 

De kleur van de monitor is bepaald met een Spectrascan pr 650iv. Pupil-diameters werden 
gemeten met een aan het IPO ontwikkelde entoptische pupillometer. 

Speciale software moest geschreven worden om de correcte stimuli te produceren, en de 
gevoeligheid van de proefpersoon voor deze stimuli te bepalen [Van Lochem, 1994]. 

Vee! van de originele ideeen betreffende de opstelling zijn het werk van Bijlard [Bijlard, 
1988]. 

1. IPOnr. 3617 
ii. IPOnr. 3655 & 3655A. 
iii. IPOnr. onbekend (IEEE adres 13). 
iv. ELinr. 6604-0512. 
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DE MONITOR: 

Gedurende de in dit rapport beschreven experimenten is gebruik gemaakt van een CON
RAC 2400C19i monochroom monitor. 

De luminantie van de monitor wordt gestuurd door het uitgangsniveau van de PLG. Omdat 
er een lineair verband is tussen de grijswaarden waarmee de PLG wordt bestuurd, en de uit
gangsniveaus van de PLG is het toegestaan om de grijswaarden als maat voor de luminantie 
van de monitor te gebruiken. De luminantie van elke aparte lijn op de monitor kan worden 
ingesteld door de juiste grijswaarde op de juiste plaats in het geheugen van de PLG te schrij
ven. De relatie tussen grijswaarden en luminanties van het gehele scherm is gemeten met de 
LMT L1003 luminantie-meter. De resultaten zijn te zien in figuur 8: 
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Figuur 8. Luminantie op het punt van de proefpersoon in [cd/m2] als functie van de grijswaar
den. 

In de experimenten is gewerkt met een achtergrond-luminantie van 100 cd/m2 op het punt 
van de waarnemer, hetwelk correspondeert met een grijswaarde 1548. Deze waarde werd 
gekozen daar de 160 cd/m2 die in vroegere experimenten werd gebruikt niet meer haalbaar 
was, en dit het hoogste niveau was dat stabiel kon werden gereproduceerd. De waarde moet zo 
hoog zijn zodat er uiteindelijk conclusies over daglichtsituaties gedaan kunnen worden. De 
vorm (breedte) van de LSF is afhankelijk van het achtergrond-niveau [Roufs en Polstra, 1982]. 

De routine MONITOR4 bevat de conversie-functie GREY_TO_EPS. Deze functie is de 
beste fit voor de metingen van de luminantie van het gehele scherm, versus grijswaarden, voor 

1. IPOnr. 3607. 
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grijswaarden boven de achtergrond-luminantie (zie figuur 8), te zien in figuur 9: 
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Figuur 9. Relatieve luminantie van de CONRAC 2400 als functie van de grijswaarden boven 
het achtergrond-niveau; en beste fit volgens de functie EPS_TO_GREY. 

Hiermee wordt een onzekerheid gei'ntroduceerd: De luminantie van het gehele scherm hoeft 
niet overeen te komen met de luminantie van een geflitste lijn. Gelukkig gaan we altijd uit van 

::de fractie van een verstoorde en een niet verstoorde lijn in de metingen van de LSF, maar toch 
~kan hier een oorzaak voor problemen liggen. 

De beste fit voor de metingen, met een inverteerbare functie was: 

--4 

e = (291.77 X e- 3.9594 x 10 x Gri js w aa rd e ) _ 158.03 (25) 

voor grijswaarden boven het achtergrondniveau. Deze functie berekend het luminantie-incre
ment, boven de luminantie van achtergrond. Als de grijswaarde kleiner is dan 1548, dan wordt 
E op 0 gezet; (GREY_TO_EPS(1548)=0). 

De inverse functie van GREY_TO_EPS is EPS_TO_GREY: 

e + 158.03 
(In ( 291.77 ) i 
\ -3.9594 x 10-4 J 

Grijswaarde = (26) 

Grijswaarden onder de achtergrond-waarde worden niet gebruikt. De waarde van deze ach
tergrond-grijswaarde (en -luminantie) kan niet ongestraft veranderd worden. De resultaten van 
de verschillende metingen kunnen dan niet meer met elkaar worden vergeleken. Het is ver
standig regelmatig te contoleren of de functie EPS_TO_GREY nog wel met de werkelijkheid 
overeenstemt. De monitor wijkt nogal snel van deze functie af, waama een nieuwe ijk aan te 
bevelen is. 
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Direct vanaf het scherm is de luminantie 112 cd/m2. Dit verschil met de luminantie op het 
punt van de waarnemer is het gevolg van demping door de gebruikte spiegel die de weglengte 
tussen de proefpersoon en de monitor vergroot (zie figuur 7). Dit verschil is onbelangrijk, daar 
er altijd naar de luminantie op het punt van de proefpersoon wordt gekeken, en de demping 
Iineair is . De waarde van de demping bedraagt 1.0 ± 0.2 dB. De maximale luminantie bedraagt 
138 cd/m2 boven de achtergrond-luminantie (238 cd/m2 totaal). Het licht van andere bronnen 
en indirect licht van de monitor moet worden geminimaliseerd door afscherming met zwarte 
gordijnen. Dit licht mag niet boven de 200 Td uitkomen (de monitor zorgt voor = 2400 Td). In 
de experimentele fase leverden de ongewenste lichtbronnen niet meer dan 15 Td. 

In eerdere experimenten deden er zich problemen voor met de lijnen in het oneven frame. 
Om zulke problemen in een vroegtijdig stadium op te sporen zijn de luminanties van even en 
oneven beeldlijnen apart gemeten (zie tabel 1): 

Grijswaarde Lijnena Luminantie [cd/m2] 

1000 even 74.9 ± 0.1 

oneven 74.9 ± 0.1 

even+ 149.8 0.2 
oneven 

alle 147.6±0.1 

2867 alle 1.2 ± 0.1 

Tabel 1: Luminantie van de even en/of de oneven lijnen. 

a. lijnen die niet op grijswaarde 1000 worden aangestuurd 
hebben grijswaarde 2867 (ultra zwart). 

De lineariteit van alle beeldlijnen is goed voor grijswaarde 1000. Het verschil tussen de 
luminantie van de even en de oneven beeldlijnen is minimaal. De non-lineariteit door somma
tie van even en oneven beeldlijnen is -0.14% = -0.0006 dB. Dit is niet significant. 
Het verval in de tijd (constantheid achtergrondvineau) bedraagt ongeveer -0.25%/h = -0.0012 

dB/h. 
De breedte en hoogte van de monitor zijn 38.4 cm bij 28.8 cm; het oppervlak is 1106 cm2; de 

diameter komt op 48.0 cm (goed rechthoekig scherm). 
Afstand proefpersoon tot de monitor is 3.30 meter van proefpersoon tot spiegel, en 2.55 m van 

spiegel tot monitor= 5.85 m. 
De beeldhoek van het adaptatieveld is 2.8° bij 3.8°, terwijl het kijkveld is beperkt tot 5° bij 7°. 

De kijkhoek is -3°. De stimulatiewijze is monoculair foveaal. 
De fixatiepunten zijn midden op het scherm geplaatst, op 18 bgmin afstand van elkaar, met een 

doorsnede ieder van 5 bgmin. 
Het adaptatieveld zorgt voor een retinale verlichtingssterkte van ongeveer 2375 Td, terwijl het 

omgevingsniveau maximaal 25 Td bijdraagt. 
Op het scherm zijn van de beeldlijnen 1-625 beeldlijn 11-298 en 316-603 zichtbaar. De hoofd

lijn ligt in het even frame, op lijn 458; als hoofdlijn in het oneven frame is lijn 152 aan
gewezen. De monitor werkt op het PAL-systeem; interlaced. 

Lijnen hebben een gemiddelde breedte (FWHM) bij achtergrondniveau van 193 µm, bij een 
gemiddelde afstand tussen de FWHM's van 307 µm. Vanaf de proefpersoon is dit 6.8 
bgsec, respectievelijk 10.8 bgsec. De resolutie bedraagt dus 17 .6 bgsec. Er is echter ver-
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schil tussen het even en oneven frame. De lijn-afstand beneden de even lijnen is duidelijk 
groter dan beneden de oneven lijnen; de lineariteit in beeldlijnafstanden is dus maar 
matig. Onderstaande figuur illustreert dit: 

Q) 1 ·-....... c:: 
~ 0.8 
·a 
.E 0.6 
.g 
~ 0.4 
ro ..c: 
~ 0.2 

c3 
200 400 600 

Plaats [µm] 

Figuur 10. Plaatsing van even en oneven beeldlijnen. 

800 1000 

Als oorsprong is het centrum van een oneven lijn genomen. De breedte van de eerste lijnaf
stand is duidelijk kleiner dan van de tweede. De breedtes van lijnen en lijnafstanden zijn 
respectievelijk 193 µm, 281 µm, 193 µmen 334 µm. De breedte van de lijn is in grote 
mate bepalend voor de luminantie van deze lijn. 

Het in de monitor toegepaste fosfor is van het type P4. De fosforescentie-halfwaardetijd is 
10.0 ± 0.5 µs. Dit resulteert in een 100% - 10% vervaltijd van 23 ± 1 µs (de nalichttijd). 
Zie ook onderdeel 'de stimuli' van dit verslag. 

De kleur van de monitor werd bepaald met de Spectrascan apparatuur. De gevonden waarden 
zijn: 

Indirect: 
(via spiegel, op plaats proefpersoon) 
x = 0.275 
y = 0.305 
T = 9701 K 

Direct: 
(1 meter van monitor) 
x = 0.274 
y = 0.300 
T= 10075 K 

De homogeniteit van de monitor is bepaald door op verschillende punten op het scherm het 
achtergrond-niveau te meten. Centraal op de monitor, tussen de fixatiepunten, werd de 
luminantie gemeten. De afwijkingen op de gelijke hoogte (hoofdlijn) bedroegen van 
+0% tot -7.5% en op het gehele scherm van +0.5% tot -8%. 

De meting van de luminantie van de lijnvormige stimuli was erg moeilijk (wat is de luminan
tie van een smalle flitsende lijn?). Door middeling over de tijd en/of de plaats konden 
toch nog redelijke metingen worden verkregen. Zo werd ook het luminantie profiel 
gemeten van lijnen op achtergrond-niveau met of zonder hoofdlijn erin. Het bleek dat de 
stabiliteit van lijnen die na een maximaal uitgestuurde hoofdlijn werden geschreven klei
ner was dan degene die ervoor werden geschreven. Hieruit werd besloten voortaan 
stoorlijnen v66r de hoofdlijn te schrijven. 

Nog een beperking is inherent aan het meten met een monitor: er is een even en een oneven 
frame. Bij deze (standaard) monitor wordt ieder beeld om de 40 ms geschreven. Om 25 Hz 
ftikker te onderdrukken wordt iedere 20 ms een frame geschreven: de ene 20 ms de even lij
nen, de andere 20 ms de oneven lijnen, verschil in schrijftijden van lijnen boven- of onderaan 
het scherm niet in beschouwing genomen. De temporele resolutie is dus 20 ms. Als er een lijn 
moet worden geschreven zonder temporele vertraging t.o.v. de hoofdlijn, maar met een oneven 
afstand in beeldlijnen, dan kan dat niet. Van de tijd-plaats combinaties is er dus maar een 
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beperkt aantal mogelijk. Het kiezen van de juiste stimuli is dus erg belangrijk. De program
ma's passen onmogelijke combinaties zo aan dater realiseerbare verstoringen ontstaan. Er is 
gekozen voor de oplossing dat stimuli zo veel mogelijk op het juiste tijdstip worden getoond, 
concessies doende aan de plaats. Dit is gedaan omdat de temporele resolutie relatief lager is 
dan de spatiale. Deze beperking heeft echter geen dramatische gevolgen: De gecorrigeerde 
(dus correcte) stimuli-plaatsen worden met hun LSF-waarden weggeschreven. lnterpolatie 
geeft de overige meetwaarden. 
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DE STIMULI 

Er zijn twee hoofdklassen stimuli: dynamische en quasi-statische. Dynamische lijnstimuli 
zijn kort (orde tientallen µs). Een ideale stimulus ziet er alsvolgt uit: 

Geschaalde 
luminantie 

1-

0.5-

0-

20 25 30 
Tijd [µs] 

35 4o 45 50 

Figuur 11. ldeale dynamische stimulus in plaats en tijd. 

500 

De werkelijkheid is echter anders. De monitor straalt met een electronenkanon de fosfors 
aan, die daarna met een karakteristieke vervaltijd licht uitzenden. De breedte van de electro
nenstraal geeft de breedte van de lijn aan. Bij de CONRAC 2400 monitor is de 100%-10% 
vervaltijd 21 µs . De lijnen hebben een Gaussisch profiel met een halfwaarde-breedte van 
ongeveer 200µm. Figuur 12 toont een typische reele stimulus. 

Geschaalde 
luminantie 
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0 
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Tijd [µs] 
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50 

Figuur 12. Reele dynamische stimulus in plaats en tijd op een CONRAC 2400. 

Perturbatie van dynamische stimuli kan in het spatiale en temporele domein plaatsvinden. 
Op een achtergrond met sterkte A wordt dan een hoofdlijn neergezet met sterkte H. De stoor-

26 



lijn (sterkte S) is q maal zo zwak als H ten opzichte van het achtergrondniveau. Deze stoorlijn 
kan in tijd en plaats redelijk willekeurig om de hoofdlijn been worden geplaatst. De tijdsver
traging (en -vervroeging) gaat in stappen van 20 ms. De verplaatsing in stappen van 500 µm. 
Figuur 13 geeft aan hoe dit er schematisch uit ziet: 

Intensiteit 
H 

Tijd 

Afstand 

Figuur 13. Schematische voorstelling verstoorde dynamische stimulus. 

Quasi statische stimuli duren langer dan de integratietijd van het oog (>100 ms). De stimu
lus wordt langzaam in intensiteit verhoogt (logarithmisch-lineair) tot drempelniveau (200 ms). 
Dit niveau wordt even aangehouden (200 ms), waarna het niveau weer langzaam afneemt (200 
ms). De stoorlijn is een nabijgelegen lijn, die hetzelfde doet, echter een factor q zwakker is:. 

I Hoofdlijn I 

Achtergron......._ _ __... ............. 

Start Stijg Statisch Daal Stop Tijd 

Figuur 14: Schematische voorstelling verstoorde quasi-statische stimulus. 

De stimuli zijn horizontaal georienteerd omdat er dan geen problemen ontstaan met de 
splitsing in linker- en rechterhersenhelft, of met de blinde vlek (valt sowieso buiten bet adapta
tieveld). Er is sprake van verticale symmetrie, d.w.z. dat stimuli met een bepaalde ruimtehoek 
boven de fovea dezelfde respons geven als stimuli met dezelfde ruimtehoek onder de fovea 
[Blommaert en Roufs, 1981]. 

Perceptief zijn de dynamische en statische stimuli zeer verschillend. De dynamische lijnim
puls op drempelniveau geeft -indien waargenomen- de indruk van een veel bredere flits; bre
der in ieder geval dan de 17 bgsec die bet in werkelijkheid maar is. De statische stimulus 
wordt meestal echt als een lijn waargenomen, en is bet begin van de neergaande flank vaak bet 
best waar te nemen, beter dan de opgaande flank of tijdens bet constante niveau. 

27 



MEETMETHODE 

Het meten van de drempels gebeurde volgens het volgende principe: 
Eerst werden, gebruik makende van de constante-stimulus-methode de waamemingskansen 

bepaald van dynamische en quasi-statische onverstoorde lijnstimuli. Simpson geeft aan dat 
deze me th ode tot 100 aanbiedingen effectiever is dan de voornaamste concurrent, de adaptieve 
methode. Normaliter worden de 100 aanbiedingen bij de hier beschreven metingen niet over
schreden [Simpson, 1988]. 

Stimuli kunnen geblokt en geward worden aangeboden. Dat wil zeggen dat van alle stimuli 
met gelijke sterkte de score wordt bepaald voordat er naar een volgende sterkte word gegaan, 
respectievelijk dat alle mogelijke sterkten willekeurig door elkaar, maar wel even vaak voor
komen. De gewarde methode wordt door proefpersonen over het algemeen als meer vertrou
wen-wekkend ervaren. Bij geblokte stimuli loopt een proefpersoon het gevaar na de eerste 
paar stimuli automatisch met hetzelfde antwoord door te gaan. Alle metingen werden uitge
voerd met gewarde stimuli. Dit kent als nadeel dat eventuele shifts moeilijker te detecteren 
zijn, en het corrigeren ervoor ook moeilijker wordt. Was het vroeger mogelijk dat een proeflei
der een shift vaststelde, en alleen de data van voor de shift weggooide, nu moet na een shift de 
gehele meting worden herhaald. 

Er kan vervolgens ook nog gemeten worden met een keuze uit de n-Interval-Forced
Choice-methode. Dat wil zeggen dater n meetintervallen worden aangeboden, waarvan er een 
een stimulus bevat, terwijl de anderen slechts achtergrond bevatten. 

Het geval n=l beet de ja/nee-methode. Er is slechts een interval, en de proefpersoon moet 
aangeven of hij/zij de stimulus wel of niet heeft waargenomen. 

Het geval n=2 beet de Two-Alvernative-Forced-Choice (TAFC). Er worden twee interval
len aangeboden waarin er in een interval een stimulus zit en in de andere niet. De proefpersoon 
moet aangeven in welke van de twee aanbiedingen de stimulus zat. Als de proefpersoon de sti
mulus niet ziet is er een 50% kans dat de proefpersoon goed gokt. Hiervoor moet worden 
_gecorrigeerd door het aftrekken van dit percentage van de scores. Dan blijkt dat de nauwkeu
; righeid met de helft afneemt. Om de zelfde betrouwbaarheid te halen moeten er dus twee maal 
-zoveel metingen worden gedaan, met twee aanbiedingen elk: vier maal zoveel aanbiedingen 
dus. Dit is een duidelijk nadeel van de TAFC-methode. 

Volgens Mckee zorgt de TAFC-methode bij gelijke aantal metingen alsnog voor een grotere 
fout dan bij de ja/nee-methode, en volgens Nachimas levert de ja/nee-methode een steilere 
waarde voor de helling (wat waarschijnlijk correct is) [McKee et al, 1985; Nachimas, 1981]. 
Madigan en Williams noemen de TAFC-methode dan ook inefficient; en efficientie (zo snel 
mogelijk meten met zo weinig mogelijk aanbiedingen) is juist belangrijk [Madigan en Willi
ams, 1987]. Ze waarschuwen dan ook voor de eerder genoemde shifts. Bij onderzoek op het 
IPO, uitgevoerd door P. Theelen, naar verschillen tussen deja/nee- en TAFC-methode en tus
sen gewarde en geblokte stimuli konden geen significante verschillen in drempel of helling 
worden gevonden [Theel en, 1994]. Ook werden er geen volgorde-effecten aangetoond. Omdat 
het aantal stimuli daarbij het laagst is, werd er bij alle beschreven experimenten volgens deja/ 
nee-methode gewerkt. 

In eerdere LSF-metingen werd bij een TAFC-meting een echte stimulus en een stimulus 
met sterkte 0 vertoond. Dit kostte extra geheugen in de PLG. Met de huidige programmatuur 
doet de computer alsof er een stimulus wordt getoond, maar wacht gewoon even lang als bij 
een echte stimulus, zonder iets te doen. Deze verandering is voor een proefpersoon niet waar
neembaar. Er is gekeren of proefpersonen een verschil zagen tussen wat vroeger een lege sti
mulus was, en wat nu een lege stimulus is, en dat bleek niet het geval. 

Bovenbeschreven meetmethode leverde punten op met een bepaalde luminantie en score. 
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Op deze punten wordt dan een regressie uitgevoerd om de drempel en de helling van de psy
chometrische functie te bepalen. Uit deze gegevens werden met behulp van een gewogen 
genormeerde lineaire kleinste kwadraten-regressie en een ongewogen logaritmische kleinste 
kwadraten-regressie de helling van de psychometrische functie, en de bijbehorende drempel 
bepaald [De Jonge, 1960; Bock en Jones, 1968]. Als de fout in de helling of drempel te groot 
is wordt de meting afgekeurd, omdat er dan waarschijnlijk een shift heeft plaatsgevonden tij
dens de meting (zie figuur 15): 

ldeale meting van de 
psychometrische helling Onbruikbare meting 

.......,100 
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Figuur 15. Een bruikbare en een onbruikbare meting van de psychometrische helling. 

Als er een shift plaatsvind tijdens een hellingsmeting, en er wordt geblokt gemeten (zoals 
vroeger) werd wel de true gebruikt om de eerste helft van de meetpunten weg te gooien, en 
verder te gaan met de tweede helft (recentste metingen). Dit zorgde ervoor dat bij een shift niet 
alle metingen verloren gaan. Het is echter nogal arbitrair om precies de helft weg te gooien, de 
shift had ook op een ander punt kunnen liggen, veel later of veel vroeger in de metingen. 
Bovendien geeft de regressie van een dataset, bestaande uit twee hellingen met gelijke steil
heid, maar iets verschoven drempel een redelijk nette (lees betrouwbare) aanpassing, maar 
met een lagere helling dan van de twee samenstellende hellingen: 

Drempel e1 
Helling H 

100% 

+ 

0% 

Drempel e2 
Helling H 

100% 

= 

0% 

Drempel (E1+E2)/2 
Helling H* 

Figuur 16. Samenstelling van twee hellingsmetingen resulteert in een lager eindresultaat 
(H*<H). 

Het voorgaande in acht nemend is in het algemeen de steilheid van de gemeten helling een 
goede maat voor de betrouwbaarheid van de meting: hoe steiler, hoe betrouwbaarder. 

Deze helling wordt gebruikt om te kunnen meten met de constante-helling-methode. De 
waarnemingskans van een verstoorde- en van een onverstoorde stimulus worden gemeten. De 
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intensiteiten worden zo aangepast, dat de waarnemingskansen tussen de 20% en 80% uitko
men. Als de scores aan de zelfde kant van, of op het 50%-punt liggen, of de scores zijn 40% en 
60%, wordt er met deze scores verder gerekend. Met de gemeten helling wordt er-een schat
ting gemaakt van de sterkte van de stimulus die een waarnemingskans van 50% zou hebben. In 
alle andere gevallen wordt, vanwege de onzekerheid in de helling, de schatting van de drempel 
te onnauwkeurig. Een nieuwe schatting van de drempel-intensiteiten wordt gedaan, en deze 
worden doorgemeten. Uit de ratio van de luminantie van de referentie-stimulus en de gecom
bineerde stimulus worden LSF-punten bepaald, welke per separatie worden gemiddeld. 

De stoorlijn heeft een sterkte van 0.20 maal de hoofdlijn-sterkte. Een grotere waarde levert 
een grotere betrouwbaarheid van de meetresultaten, een kleinere waarde levert een kleinere 
experimentele fout. 0.2 Is een waarde die in meer experimenten is gebruikt [Franken, 1993]. 
De werking van deze verstoring is te zien in figuur 17: 

Verstoord signaal met q=0.2 
li==========i~========i 

0.8 

0.6 
0.4 
0.2 
0..-~~o::-~--.;~··~~n 

-0.2 

-0.4------------
-10 -5 0 5 10 

Figuur 17. Illustratie van de invloed van de stoorlijn op de waarnemingskans. 

In de figuur is de genormeerde LSF te zien op een arbitraire afstands-schaal. Emaast ligt de 
responsie van de stoorlijn. Ligt de normale responsie nog boven de stippellijn; met de respon
sie van de stoorlijn erbij opgeteld (waarschijnlijkheidssommatie) ligt de totale responsie onder 
deze lijn. Drempelmetingen rond dit niveau geven dus verschillende resultaten, die kunnen 
worden verwerkt tot het gezochte LSF-profiel. 

Het meten van combinaties verstoord I onverstoord is noodzakelijk omdat de absolute 
gevoeligheid enorm variabel is (luminantie-increment kan makkelijk een factor 2 verschillen). 
Alleen de verhouding, gemeten binnen een kort interval is een maat voor de LSF. 

Om een monotone drift in gevoeligheid op te vangen wordt er altijd gemeten in de 'geba
lanceerde' methode. De opgegeven reeks stimuli wordt afgewerkt, waarna alle metingen in 
omgekeerder volgorde worden herhaald [Roufs en Blommaert, 1981]. Mocht er een monotone 
verschuiving in gevoeligheid zijn, dan wordt deze op die manier uitgemiddeld. 

Tijdens de metingen komen er altijd LSF-waarden voor waarbij de waarde sterk van het 
gemiddelde voor dat punt afwijkt, de zogenaamde 'uitbijters'. Deze worden uit de uiteinde
lijke dataset verwijderd met het programma 'BIENCHEB'. Dit programma past het Bie
nayme-Chebychev criterium toe [Sachs, 1983]: 

4 
Pclx-µl~kcr) <- 9k2 

(27) 

Met k=3 worden alle punten waarvan de betrouwbaarheid 95% is meegenomen, en de punten 
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die meer dan 3 maal de standaardafwijking hebben worden verwijderd. Dit proces wordt itera
tief toegepast. Er wordt uitgegaan van een Gaussische spreiding in de meetpunten. 
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PROB LEMEN 

Het meten van de menselijke LSF bleek uiteindelijk een grotere taak dan uit bovenstaande 
beschrijving verwacht zou worden. Een van de oorzaken was het constant inzakken van de 
luminantie-niveaus van de monitor. 

De relatie GREY_ TO _EPS beschrijft hoe de luminanties afhangen van de aangeboden 
grijswaarden. Deze relatie is allesbehalve constant gebleken. In de loop der tijd zakte de maxi
male luminantie van de eerste CONRAC 2400i monitor van ongeveer 500 cd/m2, wat het vol
gens de documentatie moet zijn, tot 150 cd/m2, lager dan de luminantie bij hogere 
grijswaarden. Dit bleek een foutje te zijn in de monitor-elektronica. Een onderdeel, de Auto
matic Brightness Limiter (ABL), controleert de maximale luminantie van het scherm, en ver
laagt de stuurstroom naar het electronenkanon als de luminantie te hoog zou worden (indicatie 
voor te veel rontgen-emissie). Deze ABL greep echter te vroeg in en kne_<?P het signaal af, 
waardoor er geen zinvolle metingen meer mogelijk waren met deze monitor11

• 

Bij een tweede monitor werd dit probleem vroegtijdig gesignaleerd, en werd de verzegelde 
potmeter die instelt waar de ABL ingrijpt vervangen door een nieuw exemplaar, welke werd 
ingesteld op een niveau zodanig dat de ABL niet meer ingreepiii. 

Nog steeds was er sprake van verloop in de grijswaarde-luminantie verhouding. Zelf zo 
sterk dat het achtergrondniveau op een laat tijdstip in de metingen nog is verlaagt van 160 eel/ 
m2 naar 100 cd/m2. Alle in dit verslag opgenomen experimenten zijn gedaan bij het lage ach
tergrondniveau. Het bleek nodig iedere dag de relatie EPS_TO_GREY een paar maal te con
troleren. Elke week werd de monitor opnieuw geijkt. 

Was in de instelling volgens de specificaties de y voor het gehele bereik nog 1.61, en boven 
het achtergrondniveau 1.37; inmiddels is de y totaal gezakt naar 0.88, en de yin het werkge
bied eveneens naar 0.88. 

Een overstroming van de kelder met de meetopstelling bleef gelukkig zonder grote schade, 
aangezien alle apparatuur op blokken of tafels stond. Dit moet consequent in de gaten worden 
gehouden. . 

- De opstelling werd eerst bestuurd door een AT, Philips P 31051122 Personal Computer1v. 
'7 Dit leverde echter regelmatig time-out-errors. De PC was niet snel genoeg om de IEEE-bus bij 

te houden. Met de komst van de nieuwe 486-computer bleken deze problemen over. Wei inter
preteert deze computer de wachttijden zo nu en dan fout, waardoor de audio-signalen te vroeg 
komen. De attentie van de proefpersoon is dan op het verkeerde moment gespitst, en bij 
TAFC-metingen kan dit zelfs foute antwoorden tot gevolg hebben. Omdat in de in dit verslag 
beschreven experimenten alleen OIFC-metingen zijn gedaan is dit euvel niet voorgekomen. 

Een software-foutje zorgde voor vreemde resultaten bij de statische LSF-metingen. De refe
rentie-lijn was altijd gecorrigeerd als ware het een gecombineerde lijn met spatiale separatie 
nul. De luminantie was daarom verhoogd met de stoorfactor q. Gelukkig kon hiervoor nader
hand gecorrigeerd worden. 

i. IPOnr. 3383. 
11. Zie manual CONRAC. 
111. Vervangen: lOill potmeter Rl30 op het video & sync-processor board. 
iv. IPOnr. 3636 & Monitor 80 IPOnr. 3637. 
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RESULTATEN 

Alle in dit verslag opgenomen metingen betreff en de metingen aan een proefpersoon: 

Proefpersoon: GJ 
Geslacht: M 
Leeftijd: 25 
Visus rechteroog: 1.0 
Oogcorrectie: Geen 
Oogafwijking: Geen 
Psychofysische ervaring: Geen 

Eerst werden uitgebreid de helling van de psychometrische functie en andere psychofysi
sche grootheden gemeten. Een overzicht van de betrouwbare resultaten van de gewogen 
lineaire aanpassingen is te vinden in onderstaande tabel: 

Grootheid Statisch SD Ma s Dynamisch 

Helling [%/dB] 11.6 0.9 

Weberfractie 0.17 0.02 

Crozierquotient [dB/%] 0.46 0.03 

Pupildiameter [mm] 5.5 0.5 

Tabel 2: Overzicht proefpersoon GJ. 

a. De externe fout in bet gemiddelde. 

Een aantal dingen vallen op in deze resultaten: 

14.3 

0.225 

0.34 

5.5 

SD Md 

0.9 

0.006 

0.02 

0.5 

- De waarde van de helling is lager, en daarom is het Crozierquotient hoger ten opzichte van 
vroegere metingen. 

- Evenals bij Franken is er een duidelijk grotere Weberfractie bij de dynamische metingen, in 
vergelijking met de statische metingen (wet van Block). 

Het aantal geslaagde statische metingen is nogal laag. Dit is te verklaren door de lange duur 
van deze metingen. Er is een grote kans op een shift binnen de meting, waarna de meting bij 
de regressie wordt af gekeurd. 

De resultaten zijn niet ~eheel te vergelijken met Franken, daar deze metingen deed bij 160 
cd/m2, en dit de 100 cd/m -resultaten zijn. 

Het feit dat de helling zo klein is ligt waarschijnlijk aan de manier van bepalen. Als een 
LSF-meting niet onmiddellijk slaagt, en de meting moet worden herhaald bij geschiktere lumi
nanties, komen hieruit ook twee luminantie-score paren. Uit analyse van deze mislukte LSF
metingen bleek dat de helling voor dynamische stimuli, op deze manier bepaald (in een veel 
korter tijdsbestek) gemiddeld 25 ± 4%/dB bedraagt. In de LSF-metingen moet een helling 
worden meegegeven voor de constante helling methode. Om bovenstaande reden is altijd een 
steilere helling meegegeven dan uit SLOPE12 was bepaald: 20%/dB dynamisch, en 15%/dB 
statisch. 

Het was ook duidelijk dat metingen met grote fouten (niet opgenomen) altijd lager hellin
gen aangaven. Steile hellingen zijn over het algemeen goede hellingen. 

De vlakke helling betekend ook dat ~erg klein is (~~3). Roufs en Blommaert wijzen erop 
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dat voor ~ < 8 er afwijkingen kunnen ontstaan in de temporele meting [Roufs en Blommaert, 
1981; Blommaert en Roufs, 1987]. ~ Is een maat voor de waarschijnlijkheidssommatie 
[Watson, 1979, 1982]. 

Bij verschillende excentriciteiten werden zowel de statische als de dynamische LSF geme
ten. Bij de oorsprong lagen de meetpunten dicht bij elkaar, verder weg werden grotere stappen 
genomen. Dit kan omdat de LSF daar vlakker loopt. 

Het totaal aantal gedane metingen bedroeg naar schatting 7000 metingen per LSF; met de 
meerderheid in de dynamische LSF. Hierbij zijn de metingen voor helling-bepaling nog niet 
meegenomen. Voor een complete meting met een nieuwe proefpersoon moet op 10.000 metin
gen worden gerekend. 

Na oplossing van de eerder genoemde problemen rolden de eerste resultaten uit de compu
ter. De uiteindelijke resultaten waren alsvolgt: 

1 

-1 

-i.5.__....._ _____ ....._ _____ _._ ___________ _ 

0 5 10 
Afstand [bgmin] 

Figuur 18. Meting van de dynamische LSF; Genormeerd. 

15 20 

Wat als eerste opvalt is de relatief grote fout in de meetpunten, relatief ten opzichte van 
vroegere metingen. De nulpunten en het minimum vallen redelijk samen met eerder gemeten 
responsies, hoewel deze responsie iets breder is. De achtergrond-luminantie ligt een factor 2 
lager, hetwelk een oorzaak kan zijn voor dit verschijnsel. 

De meting bij 12 bgmin is opvallend, daar deze significant te hoog is. Cramer en Deenen 
vonden een soortgelijk iets, maar verder is er nergens in de literatuur sprake van een triphasi
sche responsie [Cramer en Deenen, 1978], maar altijd van een diphasische responsie. Deze 
metingen zijn een indicatie dat het beschreven systeem sterker osscillatorisch is dat tot nu toe 
gevonden. Deze afwijking wordt niet makkelijk op een andere manier verklaart. 
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De metingen van de statiscbe LSF levert de volgende figuur: 
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Figuur 19. Meting van de statiscbe LSF; Genormeerd. 

Ook bier sternrnen de metingen aardig overeen met de literatuur, boewel ook bier er sprake 
is van een duidelijk iets bredere responsie. Hier is de dipbasiscbe structuur goed te berkennen, 
boewel bet inbiberende gebied te groot is.Van dit systeem word over bet algemeen aangeno
men dat bet een bandfilter is; waardoor bet totale oppervlak onder bovenstaande figuur nul 
moet zijn . Dit is typisch niet bet geval. Ook een eventuele verscbuiving van bet nulpunt veran
derd ecbter niet de vorm van de statiscbe LSF die duidelijk breder is dan de dynarniscbe. Er is 
nog gezocbt naar een eventuele oorzaak voor deze afwijking ten opzicbte van eerder gevonden 
waarden, deze is ecbter niet gevonden. Als bet nulpunt van deze metingen iets lager zou liggen 
(bij -0.3) zou de overeensternrning met vroegere metingen veel groter zijn. 

De moeilijkheid van bet controleren van de lurninantie en vorm van de stimuli is mogelijk 
ook oorzaak van bet niet vinden van een verklaring voor bet verscbil. 

De resultaten zijn genorrneerd (LSF(O)= 1 ). De hierbij behorende normeringsfactoren 
bedragen: 

NFD = 0.89 [Td · s · bgminJ - 1 (28) 

en: 

NFS = 1.63 [Td. bgmin] - 1 (29) 

Wat boog is in vergelijking tot eerder gevonden waarden, maar wel in de juiste orde van 
grootte ligt. De individuele LSF-metingen zijn opgenomen in de appendix. 

De resultaten worden beschreven met Difference Of Gaussians (DOG's) of splines [Tim
mermans en Hegt, 1980]. Dit is nodig om de vorrn van de dynarnische en de statiscbe LSF vast 
te leggen. Uit de vorm kan dan de mate van isomorfie worden bepaald; een maat voor de sepa-
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reerbaarheid van de LSF's. 
De LSF's worden aangepast met de volgende functie: 

2 2 
(_x_j (_x_j 

LSF A 
lza~) B lza:) 

(x) = e - e (30) 

waarbij crE en cr1 de breedte van het exiterende en het inhiberende gebied beschrijven; en A en 
B schaalfactoren zijn (A en B>O) waarvoor geldt: 

LSF(O) = A-B = 1 (31) 

volgens de definitie van de LSF. 
De resultaten hiervan zijn alsvolgt: 
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Figuur 20. Dynamische (boven, gesloten symbolen) en quasi-statische ( onder, open symbolen) 
LSF's met beste fit van DOG's. 

Waarbij de aangepaste variabelen uit formule 31 alsvolgt zijn: 

A B O'E 0'1 

Statische LSF 2 1 1.6 12.2 

Dynamische LSF 6 5 3.2 3.9 

Tabel 3: Aanpassingsresultaten van de LSF's met DOG's. 

De verhouding tussen de cr's is duidelijk verschillend, een duidelijk bewijs ervoor dat beide 
krommen niet isomorf zijn. Volgens deze metingen zijn LijnSpreidFuncties in plaats en tijd 
dus niet separeerbaar. 
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CONCLUSIES 

- De belangrijkste vraag van dit onderzoek was: Is de menselijke lijnspreidfunctie separabel? 
Uit de metingen aan proefpersoon GJ volgt als resultaat dat dit niet het geval is, gezien 
het duidelijk niet isomorf zijn van de dynarnische en de statische LSF. 

- De statische LSF-curve wijkt veel af van wat in de literatuur is gevonden. Het gemiddelde 
niveau ligt waarschijnlijk te hoog. Dit ondergraaft echter niet bovenstaande conclusie. 

- Uitgebreide meetsessies, gedaan om de bovenstaande afwijking te verklaren hebben geen 
duidelijke oorzaak boven water gebracht. De functie GREY_TO_EPS bleek ook voor 
een-lijn-stimuli correct te zijn. Een fout in de monitor kan nog altijd niet worden uitge
sloten, maar kan ook niet worden bewezen. Verder onderzoek zou de betrouwbaarheid 
van de gevonden resultaten kunnen verhogen. 

- De meetopstelling is ge!dealiseerd qua comfort voor de proefpersoon. De opstelling wordt 
door proefpersonen als relatief prettig ervaren. 

- De hellingsbepaling moet zo snel mogelijk verlopen. Vooral statische metingen zijn gevoelig 
voor shifts. Het is misschien verstandig hier veel metingen met weinig punten te doen. 
De proefpersoon in dit verslag had mogelijk last van relatief veel shifts. Het hoge Cro
zierquotient is hiervoor een aanwijzing. 

- Hellingen bepaald met SLOPE12 leveren kleine waarden dan uit LSF-metingen mag worden 
geconcludeerd. Het is verstandig bij bet invoeren van de steilbeid in LSF8 een waarde te 
kiezen die groter is dan bet gemiddelde van de waarden uit SLOPE 12. 

- Alle apparatuur en software moet voortduren kritisch worden gecontroleerd. Kleine fouten 
kunnen grote gevolgen hebben. Betrouwbaarheid van de apparatuur is een must, evenals 
reproduceerbaarbeid van de stimuli. 

- Het vervangen van een stimulus met achtergrond-intensiteit door een lege 'stimulus'; een 
passieve wachtperiode met de duur van een stimulus is geoorloofd. Dit halveert het 
gebruik van het geheugen van de PLG bij TAFC-metingen, wat de snelheid van de 
metingen weer ten goede komt. 

37 



38 



AANBEVELINGEN 

- Een proefpersoon is natuurlijk wel erg weinig. De metingen dienen met tenminste twee 
proefpersonen te worden herhaald. 

- Het verdient de aandacht een systeem te vinden waarmee de luminantie van de dynamische 
lijnen betrouwbaar kan worden bepaald. Nu kan men er slechts van uit gaan dat de lumi
nantie van een geftitste lijn gelijk is aan die van het gehele scherm bij een bepaalde grijs
waarde. Het direct controleren hiervan kan eventueel afwijkingen in de meetresultaten 
verklaren. Het beste zou zijn als het meetsysteem zelf, on-line, de luminanties zou kun
nen controleren. 

- Metingen moeten in een zo kort mogelijk tijdsbestek worden uitgevoerd. In de huidige situa
tie was het mogelijk dat een proefpersoon meer dan een half uur metingen doet (statische 
metingen). Dat is te veel. Sessies dienen tot rond een kwartier beperkt te worden, willen 
de resultaten betrouwbaar zijn. 

- Adaptatie aan het achtergrondniveau is bij 100 cd/m2 beduidend sneller dan bij 160 cd/m2. 

Het is onverstandig om de adaptatie lang te maken (meer dan 5 min.) aangezien de adap
tatie ook voor meer vermoeidheid bij de proefpersoon zorgt, waardoor de laatste metin
gen onnauwkeuriger worden. 

- Het programma LSF8 kan zodanig worden aangepast dat het mislukte metingen gebruikt om 
de helling van de psychometrische functie te bepalen; deze variabele daarmee aan te pas
sen en zichzelf op die manier steeds effectiever te maken. Bovendien worden op deze 
manier anders onbruikbare metingen 'gerecycled'. 

- In de hardware zou een data-aquisitie-kaart aanwezig moeten zijn; en programmatuur van 
PARTNLIB zou zodanig moeten worden herschreven dat de DAQ-kaart beeld-sync-pul
sen telt, en daardoor op ieder moment weet waar in een sequentie de PLG op dat moment 
is. Het programma hoeft dan niet meer een (onbetrouwbare) wachtlus te bevatten, aange
zien deze tijden nog wel eens door de computer fout worden ge"interpreteerd. 

- Uit onderzoek van Theelen blijkt dat gewarde en geblokte experimenten dezelfde resultaten 
geven [Theelen, 1994]. Misschien verdient het aanbeveling weer terug te gaan naar de 
geblokte metingen, omdat dan shifts beter kunnen worden waargenomen, en er efficien
ter voor kan worden gecorrigeerd. 
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APPENDIX 

Afstand 
Dynarnische LSF Statische LSF 

[bgmin] 

0 0.62 0.31 0.612.500.00 2.51 0.94 1.69 0.00 1.79 1.79 1.30 0.39 2.34 0.82 
1.30 0.63 0.32 0.64 -1.010.962.96 0.97 2.90 2.90 1.78 2.33 1.28 

0.97 0.32 0.32 0.32 

1.17 0.95 0.310.300.92 1.28 0.92 0.61 0.28 0.55 1.14 -0.52 0.58 -1.00-0.98 
0.30 0.93 0.29 1.65 0.93 -0.28 0.29 0.92 -0.53 2.54 0.00 1.17 

0.29 0.28 0.30 1.65 

2.35 0.62 -0.54 0.00 0.60 -0.29 0.60 0.93 0.94 2.50 -0.99 0.00 0.03 -1.44 -1.00 
0.28 -0.55 -0.01 0.60 -0.01 0.29 -0.56 0.29 -1.00-1.00 -0.53 -1.44 

0.93 0.93 -0.01 -0.80 

3.52 0.31 -1.46 0.29 -0.55 -0.28 -0.29 0.95 0.94 0.55 -0.99 0.56 -0.54 -1.01 -0.54 
0.29 0.61 2.07 0.95 0.29 0.95 0.61 0.95 -2.60 -0.04 -1.44 -1.86 

-0.29 0.61 -0.56 -0.56 

4.69 0.30 -0.27 0.30 -1.03 -0.55 -0.79 0.29 0.01 -0.54 0.00 -0.03 0.51 -1.01 -1.01 
0.28 -1 .25 -0.01 -1.03 -0.01 -0.28 -0.56 -0.01 -2.25 -0.53 -0.02 

0.00 -0.01 -0.79 -0.80 0.94 

5.87 0.01 -0.78 0.30 -0.80 0.00 -0.80 -0.54 -0.54 -1.00 -1.00 -1.88 -0.52 -1.47 
-0.28 0.00 -1.03 0.94 0.29 -1.26 -1.25 -1.00 -1.88 -2.24 -1.88 

-1.27 -0.55 -1.25 -0.55 -1.25 -1.84 

7.63 0.31 -0.27 0.30 -0.28 -0.55 0.00 0.00 0.30 -1.47 -0.53 0.00 -0.54 -1.44 -1.00 
-0.55 0.61 -0.81 -0.55 -0.01 0.00 -1.04 -1.01 -1.86 -1.00 -1.44 

0.00 -1.26 0.00 -1.47 -0.28 

8.80 0.62 -0.53 0.61 -0.01 -0.55 -0.01 0.94 0 30 3.00 -2.25 -1.01 -1.00 -1.00 
-0.80 0.94 -0.28 0.94 -0.29 0.61 -0.01 -2.24 -2.25 -1.86 -2.24 -0.52 -1.00 

-0.28 -0.28 0.00 0.61 0.29 -0.28 

11.73 0.01-0.270.29 0.00 0.30 -0.28 0.94 0.00 0 40 3.00 -1.46 -1.01 -1.85 -0.52 
0.29 0.61 0.29 2.05 -0.01 0.29 -0.01 1.28 -0.52 -0.52 -0.99 -0.99 -1.85 -1.43 

0.59 0.60 1.65 -0.29 

17.60 -0.79 -1.03 -0.54 -0.55 -0.54 0.29 -1.03 0 60 3.00 -0.38 0.84 -1.32 0.41 
-0.29 -0.010.290.60 0.60 0.29 -0.29 0.60 -1.03 0.00 -0.71 0.00 -1.32 -0.71 

0.93 0.29 -0.01 0.29 0.29 

Tabel 4: lndividuele LSF-metingen 
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