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Abstract 
Lawton (1989) claimed that reading performance of people with losses in centra! vision can be improved by using 
individualized spatial contrast-enhancement filters . These filters partially compensate the losses in the patient's 
contrast sensitivity function (CSF). With the in this way filtered text, she found that her test persons with centra! -
vision losses needed Iess magnification (30 to 70%) and achieved 2 to 3 times higher reading rates. 
In an auempt to understand her experimental results better, pair-comparison experiments in eccentric vision have 
been performed, which are described in this report For these pair-comparison experiments, text images were used 
that mutually differed in the sign and magnitude of the applied contrast. They were compared with the same texts, 
filtered in the CSF domain according to the by Lawton described compensation filter for her test person with 
disciform age related maculapathy. Under the simplifying assumption that eccentric vision remains unaffected by 
macula degeneration, our pair comparisons were as a first step made by test persons with nonna! healthy vision. 
With decreasing size of the characters, the observers' preference for the spatially filtered text in eccentric vision was 
found to increase indeed. However, our observers with nonna! vision still kept their preference for the two-tone 
black/ white text over the filtered half-tone text. It remains to be investigated whether for still smaller characters, 
the preference for the filtered text will become larger than the preference for comparable two-tone black/ white text. 
Finally, our first experiences are described with the pair-comparison experiment in the eccentric vision of a test 
person with macula degeneration. 

Samenvatting 
Door Lawton (1989) wordt gesteld dat de leesprestaties van mensen met verliezen in het centrale zien verbeterd 
kunnen worden met behulp van individueel aangepaste spatiële contrast-ophaal filters. Met deze filters werden de 
verliezen in contrastgevoeligheidsfunctie (CSF) van de patiënt gedeeltelijk gecompenseerd. Met op deze manier 
gefilterde tekst stelde zij vast dat haar proefpersonen met uitval in het centrale gezichtsveld minder vergroting (30 to 
70%) nodig hadden en een 2 tot 3 maal hogere leessnelheid behaalden. 
In een poging om deze experimentele resultaten beter te begrijpen, zijn door ons paarsgewijze vergelijkings
experimenten in het excentrische zien uitgevoerd, die in dit rapport beschreven worden. Voor dat doel werden 
tekstbeelden gebruikt die onderling verschilden in het teken en de grootte van het toegepaste contrast. Deze werden 
vergeleken met de zelfde tekst, gecompenseerd voor de verliezen in het CSF domein van de door Lawton beschreven 
proefpersoon met leeftijd afhankelijke, schijfvormige maculadegeneratie. Onder de vereenvoudigende veronderstelling 
dat het excentrische zien relatief in takt blijft, zijn de paarsgewijze vergelijkingen in het excentrische zien in eerste 
instantie met normale gezonde proefpersonen uitgevoerd. 
De voorkeur van de waarnemers voor spatieel gefilterde tekst in het excentrische zien groeide inderdaad met het 
afnemen van de grootte van de karakters. Onze normaalziende waarnemers behielden echter hun voorkeur voor zwart/ 
wit tekst boven die voor gefilterde grijze tekst. Of de voorkeur voor gefilterde tekst bij nog kleinere karakters sterker 
wordt dan die voor zwart / wit tekst, blijft nog open voor onderzoek. Tenslotte worden in dit rapport onze eerste 
ervaringen beschreven met het paarsgewijze vergelijkingsexperiment in het excentrische zien van een waarnemer met 
macula degeneratie. 
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1. INLEIDING 

1.1 Probleemstelling 
Lezen neemt in de tegenwoordige samenleving een zeer belangrijke plaats in. Voor werk, studie 

en ontspanning wordt aangenomen dat men kan lezen. Gedrukte tekst (boeken, kranten, 

tijdschriften, formulieren) is tot op heden het meest gebruikte medium. In toenemende mate 

wordt echter informatie op elektronische displays (computer, giromaat, teletekst) aangeboden. 

Voor slechtzienden is lezen vaak een probleem. Vele van hen maken daarom gebruik van 

hulpmiddelen, zoals televisieloeps en vergrotende software. Met deze hulpmiddelen kan de 

lettergrootte en eventueel het teken van het contrast van tekst aangepast worden aan de behoefte 

van de gebruiker. De mogelijkheden om andere visuele kenmerken van tekst te beïnvloeden 

(bijv. met digitale beeldbewerkingstechnieken) zijn echter nog niet uitvoerig onderzocht. 

Een belangrijke oorzaak van slechtziendheid bij ouderen is maculadegeneratie: het centrale zien 

wordt daarbij aangetast. Van het aantal patiënten dat in de periode september 1990 tot februari 

1992 naar het Visueel Advies Centrum Eindhoven werd verwezen, kampte 45.3% met macula 

degeneratie (Neve, Korten, Jorritsma, Kinds & Legein, 1992). Daar letters opgebouwd zijn uit 

details en deze vooral via de macula worden waargenomen, hebben mensen met macula 

degeneratie vaak ernstige problemen met lezen (Legge, Rubin, Pelli & Schleske, 1985b ). 

Lawton (1989) onderzocht het spatieel filteren van tekst, ten behoeve van het lezen van 

slechtzienden met verliezen in het centrale zien. Met deze spatiële filtering kunnen de individuele 

verliezen in contrastgevoeligheid van slechtzienden tot op zekere hoogte gecompenseerd 

worden. Lawton (1989) vond dat met op deze manier gefilterde tekst een kleinere vergroting 

(30-70%) voldeed en dat de leessnelheid uitgedrukt in woorden per minuut een factor twee- a 

driemaal groter was. Gezien deze positieve resultaten en de mogelijke toepasbaarheid van deze 

bewerking in diverse hulpmiddelen, hebben we een oriënterend onderzoek gedaan naar deze 

filterbewerking. 

1.2 Filtering volgens Lawton 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de spatiële filtering van tekst, zoals die door Lawton 

(1989) werd toegepast. Zij onderzocht voor drie slechtzienden, die elk aan een andere vorm van 

maculadegeneratie leden, de invloed van individueel aangepaste compensatiefilters op de 

leesprestaties. 

Daartoe bepaalde zij de individuele contrastgevoeligheid van zowel deze slechtzienden als van 

een normaalziende door contrastdrempels te meten voor sinusvormig luminantiepatronen met 

verschillende spatiële frequenties. Het spatiële frequentiebereik was 5 octaven groot: van 0.25 

tot 8 periodes/graad gezichtshoek. 
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De gemeten contrastdrempel CT(f) kan worden omgerekend naar de contrastgevoeligheid 

S(f) door 1.2.1 toe te passen. 

S(f) =-1-
CT(f) 

1. 2 .1 

In afbeelding 1 worden de door Lawton (1989) bepaalde S(f)s voor drie macula patiënten en 

een normaalziende weergegeven. 

10 
spatiele frequentie f (periodes/graad) 

0 disciforme ARM 
D atrophische ARM 
/1 stargardt 
0 jong,normaalziend 

Afbeelding 1: Contrastgevoeligheid S als functie van de spatiële frequentie f voor vier 
personen: drie patiënten die elk aan een andere vonn van macula degeneratie lijden en een 
nonnaalziende, naar Lawton (1989). 

Een probleem bij de door Lawton (1989) gegeven contrastgevoeligheidsfuncties is de vraag 

welke definitie voor contrastgevoeligheid zij gebruikt heeft. Mogelijke definities voor het 

contrast zijn namelijk: 
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1.2.2a 

1.2.2b 

1.2.2c 
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In deze definities is L+ de maximale luminantie en L. de minimale. 

De door Lawton (1989) bepaalde S(f) voor de normaalziende hebben we daarom vergeleken 

met de S(f)s zoals die door van Heijnsbergen (1991) voor normaalzienden bepaald zijn. Van 

Heijnsbergen heeft contrastdefinitie l .2.2a toegepast, die bekend staat als het Michelson

contrast. De verschillen tussen de S(f) voor de normaalziende van Lawton (1989) en die voor 

de normaalzienden van Heijnsbergen (1991, blz. 38) werden het kleinst indien we aannamen 

dat Lawton (1989) ook uitgegaan is van definitie l .2.2a. 

Lawton (1989) vindt een iets hogere gevoeligheid voor frequenties tussen de 2 en 6 periodes/ 

graad. Mogelijke oorzaken kunnen de verschillen zijn tussen proefpersonen en meetsituatie. 

Afbeelding 1 geeft aan dat de contrastgevoeligheid S(f) van de personen met macula 

degeneratie, voor frequenties groter dan 1 periode/graad veel slechter is dan die in de S(f) van 

de jonge, normaalziende. Zij zullen daarom naar verwachting problemen hebben met het 

waarnemen van details. 

Opvallend is verder dat de spatiële frequentiewaarden slechts doorlopen tot 8 periodes/graad. 

Lawton (1989) geeft als reden voor de keuze van dit beperkte frequentie bereik aan, dat 

slechtzienden bij geen enkel contrastwaarde frequenties hoger dan 10 periodes/graad kunnen 

zien. 

Vervolgens definieert Lawton (1989) de functie N'CSF(f): 
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N'CSF(f) = Sslechtziende(f) 
Snormaalziende (f) 

1.2.3 

Deze N'CSF is dus een kwantitatieve maat voor het verschil in contrastgevoeligheid tussen een 

slechtziende en een normaalziende. Hoe kleiner de N'CSF, des te slechter is de contrast

gevoeligheid van de slechtziende ten opzichte van de normaalziende. 

Peli, Arend & Timberlake (1986) geven een model voor het zien, dat een onderscheid maakt 

tussen een visueel en een cognitief gedeelte. Het visuele systeem veroorzaakt een responsie op 

een op het netvlies geprojecteerd extern luminantiepatroon X(x,y), de cognitie brengt 

vervolgens de perceptie voort. 
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Voor het visuele systeem wordt aangenomen dat het lineair is. Dit houdt in dat de responsie op 

een beeld dat gevonnd werd uit de sommatie van twee beelden, gelijk is aan de sommatie van 

de afzonderlijke responsies op deze beelden. Bovendien moet er gelden dat indien het 

luminantiepatroon van een beeld vermenigvuldigd wordt met een constante waarde, de 

responsie op dat beeld gelijk is aan de responsie op het oorspronkelijke beeld maal deze 

constante. Verder nemen we aan dat het visuele systeem plaats-invariant is. Een beeld, waar 

dan ook aangeboden in het (x,y)-vlak, geeft overal een gelijkvormige responsie. 

6 

Als het systeem lineair en plaats-invariant is, kan de responsie op een willekeurig beeld X(x,y) 

gevonden worden door convolutie van dit beeld met de responsie op de eenheidspuls. De 

eenheidspuls, ook wel dirac-puls genoemd, is een beeld waarvan de luminantie overal O is, 

behalve in de oorsprong waar het oneindig is. 

Convolutie in het plaatsdomein komt overeen met vermenigvuldiging in het frequentiedomein 

(Goodman, 1968). In dit domein wordt de responsie op een willekeurig beeld gevonden door 

vermenigvuldiging van de Fouriergetransformeerde van dit beeld met die van de responsie op 

de eenheidspuls. Om het visuele systeem te beschrijven moet dus de responsie op de 

eenheidspuls bekend zijn. De Fouriergetransformeerde van de eenheidspuls is een oneindig 

uitgestrekt, vlak spectrum. Vanwege veronderstelde lineariteit van het visuele systeem kan de 

responsie op de eenheidspuls ook gevonden worden door voor alle spatiële frequenties, de 

responsies te meten op beelden X(x,y) met een sinusvormig luminantiepatroon. 

De contrastgevoeligheid S(f) is bepaald door voor een beperkt aantal spatiële frequenties de 

contrastdrempel te meten. We nemen aan dat de Fouriergetransformeerde van de responsie op 

de eenheidspuls benaderd kan worden door de contrastgevoeligheid S(f). Deze aanname 

veronderstelt tevens dat het visuele systeem circulair symmetrisch is. Als dus een beeld X(x,y) 

gedraaid wordt in het (x,y)-vlak, verandert de responsie veroorzaakt door het visuele systeem 

ook alleen qua hoek waarover gedraaid is. Omdat we aannemen dat het visuele systeem circulair 

symmetrisch is, worden in de rest van dit hoofdstuk alle signalen één-dimensionaal beschreven. 

De bovengenoemde aannamen vinden we terug in het lineaire model voor een normaalziende dat 

in afbeelding 2 wordt getoond. In dit model beschouwen we de Fouriergetransformeerden van 

de signalen en van de overdracht van het systeem in termen van spatiële frequenties. Het 

uitgangssignaal van het visuele systeem vinden we door vermenigvuldiging van de overdracht 

S(f) met het ingangssignaal X(f). 
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_x_(_r_> ___ ►~ ~l _s_(_f)_:-----:►gnitie 

Afbeelding 2: Model voor het visuele systeem van een normaalziende. 

Voor een slechtziende kan het visuele systeem beschreven worden met de N'CSF (zie 

afbeelding 3). 

_x_(f_)_--►~1 N'CSF(fl 1 X' ( f) ► .... I __ S_( f_)___,t------~►ognitie 

Afbeelding 3: Model voor het visuele systeem van een slechtziende. 

De overdracht N'CSF representeert de verliezen die optreden door de aandoening van de 

slechtziende. De rest van het visuele systeem wordt identiek aan dat van de normaalziende 

verondersteld. In dit model neemt een slechtziende een beeld X(f) waar zoals een normaal

ziende een beeld X'(f) zou waarnemen. 

Om nu de aandoening van de slechtziende te compenseren wordt het beeld X(f) voordat het 

wordt aangeboden aan de slechtziende gefilterd met het inverse filter G(f) (zie afbeelding 4). 
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G(f) - 1 1.2.4 
N'CSF(f) 

X(f) 1 Y(f) X(f) cognitie 
- - N'CSF(f) - s (f) -- - - -

N'CSF(f) 

Afbeelding 4: Compensatiefiltering voor een slechtziende. 
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In afbeelding 5 is het inverse filter G(f) weergegeven voor de drie slechtziende proefpersonen 

van Lawton (1989). 

100 

10 

10 

spatiele frequentie r in (cycles/degree) 

0 discifonn 
□ atrophic 
A stargardt 

Afbeelding 5: Het compensatiefilter G als functie van de spatiële frequentie r voor 
drie personen, die elk aan een andere vorm van macula degeneratie lijden. 

8 

Het gecompenseerde beeld Y(f)=X(f)·G(f) wordt afgebeeld op een display met een beperkt 

luminantiebereik. Het begrip display kan een willekeurig medium zijn dat beelden kan 

weergeven, dus zowel papier als beeldschermen vallen hieronder. Om van het beperkte 

luminantiebereik van displays maximaal gebruik te maken, worden de luminantiewaarden van 

het beeld Y(f) zó geschaald dat zij precies binnen dit bereik vallen. Dit schalen komt overeen 

met vermenigvuldigen van G(f) met een constante factor. G(O) is gelijk aan de gemiddelde 

grijswaarde. De geschaalde G(f) wordt dus ten dele bepaald door het ingangssignaal. 

Vanwege de logaritmische assen in afbeelding 5, komt schalen in deze afbeelding overeen met 

het verschuiven van G(f) in de richting loodrecht op de frequentie-as. Het kenmerkende 

verschil tussen G(f)s voor de drie personen, is de verschillende vorm en niet zozeer de 

verschillende absolute waarden van de G(f)s. De vorm van de curves G(f) voor de drie 

personen is voor de drie proefpersonen van Lawton (1989) verschillend, dus tekst bewerkt met 

deze filters ziet er voor de drie personen ook verschillend uit. 

Stel dat X(f) een tekst is met 'zwane' letters met minimale luminantie op een 'witte' 

achtergrond met maximale luminantie. Het verschil in luminantie tussen letters en achtergrond is 

het maximale contrast dat met het display te verkrijgen is. Door filteren en schalen ontstaat een 

bewerkt beeld Y(f). Het verschil in gemiddelde luminantie tussen de letters en de achtergrond 
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is dan echter lager: letters waarvan de kern grotendeels donker-grijs is, op een achtergrond die 

voornamelijk licht-grijs is. Immers de luminantie van de kern van de letters en de achtergrond 

wordt voornamelijk bepaald door de lage frequenties uit het spectrum terwijl de hoge 

frequenties de luminantie van de sterke overgangen in luminantie bepalen. De filters G(f) 

versterken de hoge frequenties. Door filteren worden dus deze overgangen in luminantie 

versterkt ten koste van het verschil in gemiddelde luminantie tussen de letterkernen en de 

achtergrond. 
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Door de resulterende vermindering van het verschil in gemiddelde luminantie tussen de 

letterkernen en de achtergrond, kan de herkenning van letters ook verslechteren. Lawton (1989) 

past daarom een op de N'CSF gebaseerd, compensatiefilter Gdf) toe dat dit verschil in 

luminantie vergroot: 

G _ N'CSF(f) 
L(f) - N 'CSF2(f)+B2 

1.2.5 

Het invoeren van deze B2 heeft tot gevolg dat Gdf) een maximum heeft: 

als 

G(f) = ..L 
B 

1.2.6a 

1.2.6b 

Voor frequenties kleiner dan ongeveer 2 periodes/ graad is Gdf) gelijk aan G(f), totdat G(f) 

groter wordt dan 1 / (2B) , dan valt GL(f) af met N'CSF(f) / B2. Voor Lawton's proef

personen zijn de filters G(f) en Gdf) gegeven in respectievelijk afbeelding 5 en 6, met voor 

Gdf) een volgens haar optimale waarde B = 0,05. Omdat de maximale versterking van Gdf) 

in dit geval 10 wordt, is het verschil in versterking tussen de lage en hoge frequenties 

vergeleken met G(f) drastisch verkleind. De hoge frequenties die praktisch niet waarneembaar 

zijn, worden dus niet onnodig versterkt. 

Indien een tekst met het filter Gdf) wordt bewerkt, zal de gefilterde tekst binnen het 

luminantiebereik van het display geschaald worden. Ook hier worden de verschillen tussen de 
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filters voor verschillende personen vooral bepaald door de vorm van de filters en niet door de 

absolute waarden. 

Alhoewel de oorspronkelijke filtering G(f) voor de drie proefpersonen nog tamelijk 

verschillend is (zie afbeelding 5), is de filtering GL(f) die Lawton uiteindelijk toepaste, veel 

meer uniform (zie afbeelding 6). De specificiteit van de op de proefpersonen aangepaste 

compensatie, die volgens Lawton belangrijk is om met de filtering succesvolle resultaten te 

boeken, wordt echter aanzienlijk verminderd door het invoeren van B. 

s 
G 

10 

spatiele frequentie f (periodes/graad) 

0 discifonn 

D atrophic 
1:::,,. stargardt 

Afbeelding 6: GL(f) als functie van de spatiële frequentie f voor drie 

patiënten met macula degeneratie, naar Lawton (1989). 
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Omdat de filters GL(f) vanwege de correctie met de factor B, ongeveer gelijk geworden zijn, 

hebben we om te proberen in eerste instantie slechts één van de filters gekozen, namelijk het 

filter voor de persoon met disciforme leeftijd gerelateerde maculadegeneratie. Door deze keuze 

kon de omslachtige stap van het bepalen van de individuele contrast-gevoeligheidsfunctie 

overgeslagen worden, daar het gekozen filter de optredende verlaging van het oplossende 

vermogen in eerste orde toch compenseert. 

Voor slechtzienden met maculadegeneratie functioneert de gele vlek nog maar gedeeltelijk of 

geheel niet. De visuele waarneming van zo'n slechtziende wordt dan voor een belangrijk deel 

bepaald door het excentrisch gezichtsveld, dat doorgaans minder is aangetast. Veronderstellen 

we dat het excentrisch zien van macula patiënten vergelijkbaar is met dat van een normaal

ziende, dan zouden we voor de excentrische waarneming van normaalzienden resultaten kunnen 

vinden, die vergelijkbaar zijn met die van Lawton (1989). 
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In experiment 1 hebben we dit nagegaan met een onderzoek naar de subjectieve waardering van 

de bewerkte letterbeelden in het excentrisch zien. 

Het simuleren van de waarneming van macula degeneratie patiënten door normaalzienden die 

excentrisch kijken, is een vrij grove benadering van de werkelijkheid. Daarom is in experiment 

II de proef herhaald met een slechtziende van wie de macula niet goed meer functioneerde. 

2. EXPERIMENTEN 

2.1 Experiment 1 

Boschman & Roufs (1989) verrichtten experimenten, waarbij zowel de waardering voor de 

tekstweergave als de leesprestatie gemeten werden als functie van het lettercontrast. Uit hun 

werk bleek dat het bepalen van de subjectieve waardering een gevoeliger methcxie is dan het 

meten van leesprestatie. Boven een kritiek contrast bleek de leesprestatie niet meer toe te nemen, 

terwijl de waardering nog wel toenam. Om een eerste indruk te krijgen van het effect van de 

door Lawton (1989) voorgestelde tekst-filtermethcxie, hebben we daarom gekozen voor een 

experiment, waarbij de subjectieve voorkeur werd nagegaan. 

Bij dit experiment geven normaalziende proefpersonen hun oordeel over het verschil in 

waarneembaarheid in het excentrisch gezichtsveld van gefilterde en enige typen ongefilterde 

tekst. Hieruit kan dan een waarderingsschaling berekend worden voor de verschillende typen 

bewerkte tekst, waaruit opgemaakt kan worden welk type tekstbewerking de voorkeur verdient. 

In de volgende paragrafen wordt op de verdere aspecten van experiment 1 ingegaan. 

2.1.1 De meetmethode 

Om de subjectieve waardering van de waarneembaarheid van verschillende typen tekst

presentatie te meten, is gebruik gemaakt van de zogenaamde 'methcxi of pair comparison'. Deze 

methcxie is ontwikkeld door Thurstone en er is literatuur over te vinden bijvoorbeeld bij 

Guilford ( 1954, blz. 154-177) en Mos teller ( 1951 ). 

De proefpersonen kregen steeds twee typen tekst tegelijk aangebcxien en moesten aangeven 

welk van de twee het best waarneembaar was in het excentrische gezichtsveld. De mogelijke 

paren werden door de proefpersonen tweemaal in afzonderlijke sessies beoordeeld, waarbij de 

volgorde van de paren verschilde. Uit deze subjectieve oordelen is een schaal berekend die voor 

de verschillende typen tekstpresentatie de relatieve waardering aangeeft. 
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2.1.2 Stimuli 

Het door ons gebruikte filter is door Lawton (1989) voor 8 spatiële frequenties gegeven. Door 

middel van interpolatie met 'splines' werd door ons de filterkarakteristiek gevonden voor de 

tussenliggende en hogere frequenties. Deze functie verloopt vloeiend en past zo nauwkeurig 

mogelijk aan op de door Lawton (1989) gegeven filterwaarden. Afbeelding 8 geeft het door ons 

toegepaste 'spline-filter' met de door Lawton (1989) gegeven filterwaarden. 

100 

.1 

spatiële frequentie r (in periodes/graad) 

10 

- spline benadering 

□ oorspronkelijke filterwaarden uit 
Lawton( 1989) 

Afbeelding 8: Het in de experimenten toegepaste filter, overeenkomstig de door Lawton (1989) 
gegeven meetwaarden, met de erbij berekende spline benadering. 

Onder de aanname dat het visuele systeem circulair symmetrisch is, kan er door 'omcirkeling' 

een tweedimensionaal circulair symmetrisch filter als functie van de spatiële frequentie bepaald 

worden. Onder de aanname van een vaste kijkafstand van 30 cm zijn de bewerkte teksten dan 

spatiëel gedefiniëerd en berekend. 

Filteren is identiek met vermenigvuldigen in het twee-dimensionale Fourierdomein. Onze 

Fourier-berekening werd op een Vax-computer uitgevoerd met software, die geschreven werd 

door M. Nijenhuis en die speciaal voor dit project werd aangepast door M. Boschman. In 

appendix 3 wordt nader ingegaan op de toepassing van deze software. 

De teksten werden afgedrukt met een Kodak XL 7700 foto-laser printer, die 256 grijswaarden 

kan afdrukken met een resolutie van 200 dots per inch. Bij een veronderstelde kijkafstand van 

30 cm houdt deze resolutie in dat in de printrichting de maximaal weergeefbare spatiële 
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frequentie 20.6 periodes per graad is, wat ruim voldoende is voor onze toepassing (zie 

afbeelding 8). 
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Omdat in het histogram van de grijswaarden van de pixels in het bewerkte beeld, de ' staarten ' 

slecht zeer dun bezet zijn en deze spaarzame pixels een belangrijk deel van het luminantiebereik 

gebruiken, is om het verschil in gemiddelde luminantie tussen letters en achtergrond enigszins 

te verhogen, de gefilterde tekst bij het afdrukken 'geklipt '. Door dit 'klippen ' wordt het beeld

contrast subjectief vergroot. 

De grijswaarde van de 1 % pixels met de hoogste waarde in het beeld is hierbij gelijk gemaakt 

aan de laagste grijswaarde die bij deze 1 % voorkomt. Overeenkomstig werd voor de 1 % pixels 

met de laagste grijswaarde, de waarde gelijk gemaakt aan de hoogste grijswaarde van deze 1 %. 

Vervolgens is het grijswaardebereik in het beeld weer vergroot tot het bereik van de printer. 

Het 'klippen' is echter een niet-lineaire bewerking, waardoor de spatiële filter-karakteristiek 

verandert. Aangenomen is dat deze verandering klein is. 

We hebben bij de experimenten vier typen tekst gebruikt: 'zwarte' (met minimale luminantie) 

letters op een 'witte' (met maximale luminantie) achtergrond (zwlwit); witte letters op een 

zwarte achtergrond (witlzw); gefilterde letters, die ontstaan zijn door zwarte letters op een witte 

achtergrond te filteren (filter) en donkergrijze letters op een lichtgrijze achtergrond (grijs). 

Omdat het contrast van de gefilterde tekst subjectief lager ligt dan dat van wit/zw en zw/w, 

hebben wij bij het type grijs de grijswaarde van de letters gelijk genomen aan de gemiddelde 

luminantie van de letters van de gefilterde tekst. Omdat door filteren de grens tussen letter en 

achtergrond vervaagt, zijn als buitengrenzen voor het gebied waarover gemiddeld werd, de 

contouren van de ongefilterde letters genomen. De grijswaarde van de achtergrond is gelijk aan 

de gemiddelde grijswaarde van de achtergrond van de gefilterde tekst. Als binnengrenzen voor 

het gebied waarover gemiddeld is, zijn weer de contouren van de ongefilterde letters genomen. 

Als tekst werd pseudotekst (zie Boschman & Roufs, 1989) gebruikt, die bestaat uit tot woorden 

samengevoegde random gekozen karakters (letters, cijfers en spaties), zoals bijvoorbeeld de 

zin: 04A EB IED JH MC. Het gebruikte lettertype was Helvetica. De gebruikte lettergrootten 

waren 18pt, 24pt en 36pt. Wat overeenkomt met lettergroottes van respectievelijk 4 mm, 5.3 

mm en 8 mm. Woorden ter grootte van 5 karakters zijn dan 3.8°, 5.2° en 7.6° breed, uitgaande 

van een kijkafstand van 30 cm. 

Om de tekst visueel nog verder te verkleinen hebben, hebben we ook met een driemaal grotere 

kijkafstand gewerkt. De grootste letters hebben we daarom niet alleen op een kijkafstand van 30 
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cm aangeboden maar ook op 90 cm, ronder de filtering aan te passen aan deze kijkafstand. 

Lawton ( 1989) maakte gebruik van woorden van 5 karakters, in breedte variërend van 1 ° tot 8 °. 
Deze groottes komen dus redelijk overeen met die van Lawton (1989). 

In afbeelding 9 worden de vier typen gefilterde tekst voor de toegepaste drie lettergroottes 

weergegeven. 

04A EB IED JH MC 
U3M ez OU8E RO 
·04A EB IED J~ 
LJ3M 82 OU81 
04A EB IE 
LJ3M 82 

'grijs' 

04A EB IED JH MC 
LJ3M SZ OUSE RO 

04A EB IED J 
LJ3M 8Z OU8 

04A EB 1 
LJ3M az . 

'filter' 

04A EB IED JH MC 1 
LJ3M SZ OUSE RO 

04A EB IED JI-
LJ3M 8Z OU8E 

04A EB IE 
LJ3M az 

'zw/wit' 'wit/zw' 
Afbeelding 9: De vier typen tekst 'grijs', 'filter', 'zw/wit' en 'wit/zw' voor de gebruikte 
lettergroottes. 

Per lettergrootte konden met deze vier verschillende typen tekst zes verschillende stimulusparen 

gevormd worden. Elk stimuluspaar bevat twee verschillende typen tekst. 
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2.1.3 Procedure 

Het experiment werd uitgevoerd met normaalziende proefpersonen, die excentrisch naar de 

stimulusparen keken. Hiertoe moesten de proefpersonen naar een fixatiepunt naast de tekst 

kijken. Als iemand naar een fixatiepunt kijkt en tegelijkertijd aandacht besteedt aan een gebied 

dat naast dit punt ligt, zal hij echter onbewust de neiging hebben om zijn ogen en dus zijn 

centrale gezichtsveld op dit gebied te richten. Om dit effect te onderdrukken, zijn de stimuli 

kortstondig voor 0,25 sec. in het excentrisch gezichtsveld aangeboden. Het fixatiepunt is 

daarbij continu zichtbaar. De proefpersoon roept de stimulus pas op, op het moment dat hij er 

zeker van is dat hij naar het fixatiepunt kijkt. Een eventuele ongewenste oogsprong komt dan te 

laat, d.w.z. na het verdwijnen van het testbeeld. 

2.1.4 Apparatuur 

Het excentrisch aanbieden van tekst voor normaalzienden, werd gerealiseerd met de opstelling 

van afbeelding 10. 

video monitor camera 
1 

1 
ve 

~ 
r +'"" ~ + tekst 

dichting 

+ tekst +~ ,. 1 
'- sumu u 

proefpersoon • 
s 

- -- -
j 

-"--o rustveld -

tijdschakelaar 

Afbeelding 10: Schema van de tachistoscopische opstelling om tekst in het excentrische zien aan te bieden. 

Op de videomonitor zijn kruisvormige fixatiepunten bevestigd. De videogenerator genereert een 

rustveld totdat de proefpersoon de stimulusveld gedurende 0.25 sec. oproept door de tijd

schakelaar in te drukken. Daarna is het rustveld weer zichtbaar. De tijdschakelaar is zo 

geconstrueerd dat er geschakeld wordt tijdens de beeldterugslag in het videosignaal, zodat 

hinderlijke storingen in het monitorbeeld voorkomen worden. 
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De stimulusparen worden met een C.C.D.-camera opgenomen (Philips type LDH0703/30). De 

paren zijn op een zwarte achtergrond bevestigd en kunnen met achtergrond en al verwisseld 

worden waarbij de uitlijning van de tekst ten opzichte van de fixatiepunten behouden blijft. 

Door de weergave op de monitor werden de stimuli een factor drie vergroot. Hiervoor is 

gecorrigeerd door de kijkafstanden evenredig te vergroten. De excentriciteit van de woorden ten 

opzichte van de fixatiepunten is voor de drie lettergrootten voor een kijkaf stand van 30 cm 

gelijk aan 4°, 2.6°, 1.8°. Deze excentriciteit komt overeen met 3 maal de breedte van de letter E. 

Om de invloed van het klippen na te gaan, werd de monitor op twee verschillende manieren 

af geregeld, zodat de stimuli met een normaal of met een overdreven contrast weergegeven 

werden. 

Bij de eerste instelling (I) bedroegen de minimum en maximum luminantie respectievelijk 2.52 

Cd/m2 en 124 Cd/m2. Voor deze normale weergave werd de monitor op het oog ingesteld. 

Hierbij werd met de monitor-contrast instelling laag, het luminantieniveau zo laag ingesteld, dat 

de beeldlijnen nog juist waarneembaar waren. Vervolgens werd het monitor contrast weer 

opgedraaid, zodanig dat het 'piekwit' in het beeld nog juist niet in de verzadiging vastliep. 

De luminantie van het rustveld werd gelijk gemaakt aan het logaritmische gemiddelde van de 

betreffende twee luminanties: 17 .7 Cd/m2. De omgevingsverlichting van de monitor bedroeg 5 

Cd/m2. 

Voor de tweede instelling (II) lagen de beeldluminanties tussen 2.09 Cd/m2 en 161 Cd/m2, 

terwijl de luminantie van rustveld, die op de zelfde manier als voor instelling I berekend werd, 

18.3 Cd/m2 bedroeg. Instelling II werd bereikt door bij maximaal contrast instelling van de 

monitor de helderheid te verhogen totdat de verzadiging waarneembaar werd. 

De omgevingsverlichting van de monitor bedroeg eveneens 5 Cd/m2. Het door ons toegepaste 

luminantie bereik wijkt enigszins af van dat van Lawton (1989), dat van 0.8 Cd/m2 tot 60. 7 

Cd/m2 liep. 

De grijswaarden-printer, de camera en de monitor hebben ieder opzich een niet-lineaire 

overdracht van ingangssignaal naar uitgangssignaal. Voor de overdracht van camera naar 

grijswaarden-printer is deze contrastoverdrachtsfunctie electronisch gecompenseerd. Voor de 

overdracht van camera naar monitor is dit niet zo. Voor de monitor geldt bij benadering voor de 

overdracht van video-ingangssignaal V naar luminantie Lm (zie Roufs, 1992): 

L = b· V'Y"' 2.1.4.1 
m 
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'Ym is een eigenschap van de monitor. Indien de camera voorzien is van een compenserend 

netwerk, dan geldt voor de overdracht van de stimulus luminantie Lst naar videosignaal V: 
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V = a· L 
lire 2.1.4.2 

,t 

De totale overdracht van de stimulus luminantie naar de luminantie van de monitor wordt dan 

gegeven door: 

!m. 
L = a. b. L lc 

m ,t 

2.1.4.3 

De exponent Yml'Yc is ongelijk aan 1 als de camera niet voorzien is van een corrigerend netwerk 

of als de correctie niet precies past bij de monitor. De totale filterkarakteristiek is dan afhankelijk 

van de sterkte van de signalen en verschilt van de filterkarakteristiek van afbeelding 8. Voor 

instelling II van de monitor zal de extra luminantieoverdracht van camera naar monitor een 

grotere invloed op de totale filterkarakteristiek hebben dan voor instelling I. De invloed van het 

eerder beschreven 1 % klippen tijdens de beeldfilter-berekeningen geeft hiermee vergeleken 

maar een verwaarloosbaar effect. 

2.1.5 Proefpersonen 

Vijf proefpersonen deden mee aan het experiment. Alle vijf waren normaalziend. Het 

experiment bestond voor elke monitorinstelling uit één sessie. Tijdens elke sessie werden per 

lettergrootte en kijkafstand zes verschillende stimulusparen ieder tweemaal beoordeeld. Een 

sessie duurde ongeveer een uur. De proefpersonen werden geïnstrueerd om naar willekeur op 

een van de vier kruisen hun ogen te fixeren. Als ze hier goed op gefixeerd waren, dienden ze de 

tijd-schakelaar te bedienen zodat het stimuluspaar gedurende 0.25 seconden in het excentrisch 

gezichtsveld werd aangeboden. Het aantal aanbiedingen per stimuluspaar, welke fixatiepunten 

ze wilden gebruiken en met welk oog (ogen) ze fixeerden, werd aan de proefpersonen over

gelaten. De proefpersonen werd gevraagd om door middel van de aanbiedingen tot een oordeel 

te komen over welk type zij in elk paar het best vonden qua waarneembaarheid van de letters en 

letterkenmerken. 
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2.1.6 Verwerking 

In paragraaf 2.1.1 is aangegeven dat door het vergelijken van de zes mogelijke paren gefilterde 

tekst, een volgorde in waardering berekend zou kunnen worden voor de vier verschillende 

typen. 

De oordelen over de stimulusparen worden daartoe samengevat in een zogenaamde 

proportiematrix. In deze paragraaf wordt voor één proportiematrix uitgewerkt hoe deze 

waarderingsschaal kan worden gevonden. Tabel 2.1.6.1 geeft als voorbeeld de gemeten 

proportiematrix bij instelling Il van de monitor, voor lettergrootte 24pt en kijkafstand 0.3m. De 

proporties in deze matrix zijn bepaald uit 10 beoordelingen per cel: 5 proefpersonen die elk 2 

oordelen gaven. 

Tabel 2.1.6.1: Proportiematrix van experiment voor instelling II van de monitor, 
voor lettergrootte 24pt en kijkafstand 0.3m. 

Situatie: filter grijs zwlwit wit/zw 

II;24 pt; 0.3m 

filter 0.5 0.6 0.8 0.9 

grijs 0.4 0.5 0.6 0.6 

zwlwit 0.2 0.4 0.5 0.7 

wit/zw 0.1 0.4 0.3 0.5 

totaal (I.==8.0) 1.2 1.9 2.2 2.7 

gemidd. (I==l.0) 0.15 0.24 0.28 0.34 

Deze proportiematrix geeft aan dat bij het aanbieden van het stimulus paar 'grijs' en 'filter' voor 

zes van de tien beoordelingen stimulus 'grijs' als de beste van de twee werd aangewezen. Dit 

betekent ook dat stimulus 'filter' in vier gevallen beter dan 'grijs' werd gevonden. Deze 

symmetrie ten opzichte van de diagonaal geldt ook voor de andere waarden van de matrix. Voor 

de diagonaal geldt dat een stimulus met zichzelf wordt vergeleken. Dit hebben we niet gemeten, 

maar we hebben aangenomen dat deze proportie een waarde 0.5 heeft. 

Door per kolom de proporties te sommeren en te middelen kan bepaald worden hoe vaak de 

stimulus horende bij een kolom, gemiddeld over alle vergelijkingen, de voorkeur kreeg. Deze 

gemiddeldes geven de volgorde in waardering weer, die toeneemt van 'filter', via 'grijs' en 

'zw/wit', naar 'wit/zw'. Voor de overzichtelijkheid zijn de kolommen al in volgorde van 

opklimmend gemiddelde geplaatst. 
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We zijn echter niet alleen geïnteresseerd in de qualitatieve volgorde in waardering van de typen 

beeldpresentatie, maar ook in de quantitatieve. Daartoe wordt de proportiematrix omgerekend 

naar een matrix met schattingen voor de verschillen op de waarderingsschaal. We nemen 

daartoe aan dat de waardering voor een type tekst normaal verdeeld is. Het verschil in 

waardering tussen twee typen tekst is dan ook normaal verdeeld. Verder nemen we aan dat de 

standaarddeviaties die horen bij de verdelingen van de waardering voor de verschillende typen 

tekst, gelijk zijn. Gemakshalve wordt de schaal zó gekozen worden dat alle standaarddeviaties 

gelijk aan 1 zijn. Ten slotte nemen we aan dat de correlaties tussen de waarderingen gelijk zijn. 

We hebben dan te maken met case V van Thurstone en hebben dan het meest eenvoudige 

rekenmodel (zie Guilford, 1954, blz. 156). 

p 

0 z vencbil in waadering 
tu■■en 'grijs' en 'filter' 

Afbeelding 11: De kansverdeling voor het verschil in waardering tussen 'grijs' en 
'filter' overeenkomstig de aannamen van de condities van Thurston's case V. 

In afbeelding 11 zien we modelmatig de verdeling van het verschil in waardering tussen 'grijs' 

en 'filter'. Meestal zal 'grijs' beter beoordeeld worden dan 'filter', het waarderingsverschil 

tussen 'grijs' en 'filter' is dan positief. De proportie (uit tabel 2.1.6.1) van het aantal keren dat 

dit oordeel positief is, komt overeen met het gearceerde oppervlak onder de curve voor 

positieve waarden van het verschil. De verwachtingwaarde z voor het verschil tussen 'grijs' en 

'filter' kan dan met behulp van een tabel voor de normale verdeling gevonden worden. 

Deze verwachtingwaarde nemen we als schatting voor het verschil op de waarderingsschaal. 

We krijgen nu de schattingsmatrix (zie tabel 2.1.6.2), door alle proporties uit de matrix om te 

rekenen naar dergelijke schattingen. 

De schaal vinden we door over de kolommen voor elke stimulus te middelen (zie de onderste rij 

van tabel 2.1.6.2 ). Omdat deze schaal bepaald is met waarden voor het verschil tussen twee 

stimuli, is de schaal gecentreerd rond 0: de som van de schaalwaarden is 0. De schaal die we 

hebben gevonden, geeft vanzelfsprekend dezelfde volgorde als de proportiematrix. 
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Tabel 2.1.6.2: Schattingsmatrix met schattingen voor de verschilwaarden op de 
waarderingsschaal. 

Situatie filter grijs zwlwit wit/zw Il 
24 pt; 0.3m 

filter 0.00 0.25 0 .84 1.28 

grijs -0.25 0.00 0.25 0.25 

zwlwit -0.84 -0.25 0.00 0.52 

witlzw -1 .28 -0.25 -0.52 0.00 

T otaal/4 (L=Ü) -0.59 -0.06 0.14 0.51 
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Om tot deze verschil-schaal te kunnen komen, hebben we aangenomen dat er een subjectieve 

schaal bestaat waarop waardering voor de verschillende typen tekst te plaatsen is. Omdat de 

stimuli in meer dan één aspect verschillen, is het mogelijk dat deze aannamen niet juist zijn. 

Deze verschillen zijn samengevat in tabel 2.1.6.3 

Tabel 2.1.6.3: Samenvatting van de verschillen tussen de stimuli; met 'contrast' 
wordt bedoeld dat het gemiddelde verschil in luminantie tussen letters en achtergrond, 
met 'contrast-teken' wordt bedoeld het verschil tussen donkere letters op een lichte 
achtergrond en lichte letters op een donkere achtergrond. 

'grijs' 
'filter' filtering verschillend 

'grijs' 

'zwlwit ' 

'zwlwit' 
filtering en contrast 
verschillend 

'witlzw' 
filtering, contrast en 
contrast-teken verschillend 

contrast verschillend contrast en contrast-teken 
verschillend 

contrast-teken verschillend 

We hebben dus impliciet aangenomen dat de proefpersonen deze multidimensionale verschillen 

op een één-dimensionale schaal kunnen projecteren. Om te controleren of de gevonden schaal in 

overeenstemming is met de gemeten proporties, wordt door Guilford (1954, blz. 163) een x2-

test gedaan. Daarbij wordt, uitgaande van de gevonden schaal, de verschilwaarden tussen de 

stimuli onderling uitgerekend. We vinden dan een matrix met de verwachte verschilwaarden 

(zie tabel 2.1.6.4) 
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Tabel 2.1.6.4: Matrix met verwachtingen voor de verschilwaarden uitgerekend 
aan de hand van de gevonden schaal. 

Situatie filter grijs zwlwit witlzw 
II;24 pt; 0.3m 

filter 0.00 0.53 0.74 1.11 

grijs -0.53 0.00 0.21 0.58 

zw/wit -0.74 -0.21 0.00 0.37 

wit/zw -1.11 -0.58 -0.37 0.00 

Totaal/4 (I.=0.0) -0.60 -0.07 0.15 0.52 

Deze verwachtingen voor de verschilwaarden kunnen met een tabel van de normale verdeling 

teruggerekend worden naar de verwachte proporties. Deze worden in tabel 2.1.6.5 

weer ge geven. 

Tabel 2.1.6.5: Matrix met de verwachte proporties, bepaald met de verwachte 
verschilwaarden uit tabel 2.1 .6.4 behorende bij de gevonden schaal. 

Situatie filter grijs zwlwit witlzw Il 
24 pt; 0.3m 

filter 0.50 0.70 0.77 0.87 

grijs 0.30 0.50 0.58 0.72 

zw/wit 0.23 0.42 0.50 0.64 

wit/zw 0.13 0.28 0.36 0.50 

Totaal (I.=8.0) 1.16 1.9 2.21 2.73 

Deze matrix kunnen we dan weer vergelijken met de oorspronkelijke gemeten proportiematrix 

van tabel 2.1.6.1. We zien dat deze waarden nogal eens afwijken van de oorspronkelijk 

gemeten waarden. Om de significantie van de afwijking tussen de oorspronkelijke- en de 

verwachte proporties kwantitatief te bepalen, passen we een x2-test toe. Hiertoe wordt eerst 

nog een extra transformatie op de proportiematrices toegepast, omdat de proporties in de buurt 

van 1.0 zijn en in dat geval de gemeten distributie van de proporties niet normaal verdeeld is. 

Volgens Mosteller (1951, blz. 165) is deze transformatie: 
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2.1.6 .1 
q> = arcsin( fp) 

Met deze transformatie worden de matrices met deze q>'s voor de gemeten(q>) en de geschatte 

proporties (q>') gevonden (zie tabellen 2.1.6.6 en 2.1.6.7). 

Tabel 2.1.6.6: Matrix met getransfonneerde gemeten proporties q> . 

grijs zwlwit witlzw 

filter 50.8 63.4 71.6 

grijs 50.8 50.8 

zwlwit 56.8 

Tabel 2.1.6.7: Matrix met getransfonneerde verwachte proporties q>'. 

q>' grijs zwlwit witlzw 

filter 56.8 61.3 68.9 

grijs 49.6 58 .1 

zwlwit 53.1 

De formule voor x2 voor deze situatie is: 

2.1.6.2 

De N is het aantal beoordelingen per stimuluspaar, in ons geval is dit 10. De x2 is een maat 

voor het verschil tussen de gemeten en de verwachte proporties, die berekend zijn aan de hand 

van de gevonden schaal. In ons geval vinden we x2 = 1.42. Voor de interpretatie van de 

waarde voor x2 moet het aantal vrijheidsgraden df bekend zijn. De dfvinden we met (zie 

Mosteller, 1951): 

df= (n-l)(n-2) 
2 
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Hierbij n het aantal stimuli, in ons geval is dit 4. Het aantal vrijheidsgraden df wordt voor ons 

geval dus 3. In een tabel voor de x2 vinden we voor de waarde 1.42 bij 3 vrijheidsgraden, een 

kans van 0. 70. Dit wil zeggen dat de verwachte en de gemeten proporties redelijk goed bij 

elkaar passen. Een lagere kans zou betekenen dat de schaal niet zo goed past bij de gemeten 

proporties. 

2.1. 7 Resultaten 

De subjectieve waarderingsresultaten van het experiment zijn in Appendix 1 aangegeven door 

middel van proportiematrices als functie van de lettergrootte, de kijkafstand en de instelling van 

de monitor. Appendix 2 bevat de waarderingsschalen met de bijbehorende x2 -test. Voor de 

meeste proportiematrices was het niet mogelijk om onder de aannames van Thurstone's Case V, 

een schaal te vinden die volgens de x2 -test bij de proportiematrix past. 

De oorzaak dat er geen goede schalen te vinden zijn, is dat sommige proporties in de matrices de 

waarde 1.0 hebben, wat wil zeggen dat in alle gevallen het kolom-type als beter dan het type 

van de rij gewaardeerd werd. Aangenomen dat het oordeel over het stimuluspaar normaal 

verdeeld is, is het verschil tussen de twee stimuli op de waarderingsschaal oneindig. Hierdoor 

is geen zinvolle schaal te vinden. 

Guilford (1954, blz. 163) geeft een methode om dit probleem te omzeilen. In plaats van het 

verschil oneindig te maken, wordt het verschil voor het stimuluspaar geschat met de over-all 

schattingen voor de verschillen voor de andere stimulusparen. Omdat wij van slechts vier typen 

stimuli gebruik maken, kan het verschil voor een stimulus paar geschat worden uit maximaa,l 

twee andere verschillen. Op deze wijze kan slechts een zeer ruwe schatting voor dit stimulus 

paar gevonden worden, zodat de bijbehorende schaal slecht bij de proportiematrix zal passen. 

Om van dit probleem af te raken, zouden er in de proportiematrices geen proporties 1.0 of 0.0 

meer moeten voorkomen. Door het experiment te herhalen met meer proefpersonen, komen 

deze extreme proporties waarschijnlijk niet meer voor. 

Thurstone's methode is ook toepasbaar in meer algemene gevallen dan Case V. De bijbehorende 

aannames betreffende de constant veronderstelde standaarddeviaties en de correlaties tussen de 

verdelingen voor de proporties, zijn voor deze gevallen minder streng. Als bijvoorbeeld Case 

m toegepast zou worden, ontstaat er een ander probleem. In dat geval hoeven de standaard

deviaties voor de gemeten proporties niet gelijk te zijn. Deze standaard-deviaties kunnen geschat 

worden aan de hand van de waarden uit de schattingsmatrix. Met deze geschatte standaard

deviaties worden de waarden uit de schattingsmatrix aangepast. Hierdoor verliezen we 
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verifiëren. 
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Uit appendix 2 blijkt dat sommige schalen erg onbetrouwbaar zijn. Daarom zijn in de 

afbeeldingen 12 en 13 de resultaten van het experiment weergegeven door proporties. Uit 2.1.6 

weten we dat de proporties niet een schaal vertegenwoordigen maar een volgorde. De 

proporties zijn genormeerd zodat per lettergrootte en kijkafstand de som van de proporties voor 

de vier stimuli 1.0 is. Vanwege de aanname dat voor een paar met twee gelijke stimuli de 

proportie 0.5 is, dienen de gevonden proporties dan tussen 0.5/8 = 0.0625 en 3.5/8 = 0.4375 

te liggen. 

Voor beide instellingen en voor bijna alle lettergrootten en kijkafstanden werd consistent een 

vaste volgorde van afnemende waardering gevonden voor: 'wit/zw', 'zwart/wit', 'grijs', 

'filter'. De enige uitzondering hierop is de volgorde voor instelling I (normale contrast 

instellingen), lettergrootte 18pt, kijkafstand 0.3 m: 'wit/zw', 'zw/wit', 'filter', 'grijs'. 

Voor de instelling II is 'grijs' bij deze lettergrootte en kijkafstand net iets beter dan 'filter' . 

.4:>+-----L..----........ _-L..-___ ........ __ .___ ........ __ .___-+ 

.3 

tl) 

'€ 
0 wit/zwart 8. e .2 □ zwart/wit 

0. 
~ grijs 
◊ gefilterd 

.1 

36 pt; 0.3m 24 pt; 0.3m 18 pt; 0.3m 36 pt; 0.9m 

Afbeelding 12: De over 5 proefpersonen gemiddelde proportie per lettergrootte en 
kijkafstand voor de vier soorten stimuli bij de normale monitorinstelling (I) . 
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.4'.l+-___.,_,__ _ __._ __ ...._ ____ ..__ _ __._ __ ..___-+ 

.3 

~ .E 
0 wit/zwart 

~ □ zwart/wit 
Q. 

t:,,. grijs 

<> gefilterd 

.1 

36 pt; 0.3m 24 pt; 0.3m 18 pt; 0.3m 36 pt; 0.9m 

Afbeelding 13: De over 5 proefpersonen gemiddelde voorkeursproportie, per 
lettergrootte en kijkafstand voor de vier soorten stimuli bij de vergrote contrast 
monitorinstelling on. 

2.1.8 Discussie 
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Uit de in afbeelding 12 en 13 weergegeven meetresultaten blijkt dat de stimuli ruwweg te 

verdelen zijn in twee groepen: aan de ene kant 'wit/zw' en 'zw/wit' en aan de andere kant 'grijs' 

en 'filter', waarbij de eerste groep als beter beoordeeld werd dan de tweede groep. Lawton 

(1989) vond echter betere leesprestaties voor gefilterde tekst in vergelijking tot witte letters op 

een zwarte achtergrond (wit/zw). Uit het toenemen van de voorkeurs-proportie voor de 

gefilterde tekst met afname van de lettergrootte zou geconcludeerd kunnen worden dat het 

mogelijk is dat bij nog verdere afname van de lettergrootte de voorkeur voor gefilterde 'half

tone' tekst het kan gaan winnen van die voor 'two-tone' (wit/zwart, zw/wit en grijs) tekst. 

Onze poging om deze tekstverkleining te bereiken door de kijkafstand van 30 cm te vergroten 

naar 90 cm leverde ons echter een niet direct verwacht resultaat op. De waarderingen bleken 

namelijk voor 30 en 90 cm kijkafstand practische gelijk te zijn. Dit resultaat suggereert dat de 

invloed van de beeld.filtering op de beeldwaardering in onze situatie eerder gekoppeld is aan de 

objectgrootte dan aan de retinale beeldgrootte. Het betekent dat in onze experimentele situatie 

niet de beperkingen ten gevolge van de interne visuele factoren bepalend waren voor de 

waarneming, maar de object gebonden externe factoren. De toegepaste spatiële filtering pastte 

kennelijk onvoldoende op de interne visuele beperkingen van onze normaalzienden. Legge, 

Pelli, Rubin & Luebker (1985a) geven aan dat voor letterherkenning door normaalzienden, de 

frequenties van 1 tot en met 2 periodes per letter voldoende zijn. Deze frequentieband ligt voor 
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onze lettergroottes (voor respectievelijk 18 pt, 24 pt en 36 pt) tussen 2 en 4, tussen 0.96 en 

1.92 en tussen 0.66 en 1.32 periodes per graad. Als we deze frequentiebanden vergelijken met 

de filterkarakteristiek (zie afbeelding 8), dan zien we dat voor de kleinste letter de essentiële 

frequenties worden versterkt, terwijl voor de grotere letters deze juist gedeeltelijk verzwakt 

worden. 

De door ons gevonden kijkafstand onafhankelijkheid sluit aan op de experimentele bevindingen 

van Parish & Sperling (1991 ). Zij bestudeerden, doormiddel van additionele bandgefilterde 

ruis, de bijdrage van de verschillende spatiële frequentiebanden op de letterherkenning. 

Efficiëntie in letterherkenning bleek maximaal te zijn voor 1.5 periodes/ letterhoogte (bij twee

octaaf spatiële bandbreedte), terwijl hun (normaal ziende) waarnemers deze informatie over een 

zeer ruim gebied van retinale frequenties (0.074 - 2.3 periodes per graad gezichtshoek) konden 

opnemen. De leesafstand kon daarbij dus over een factor 32 gevarieerd worden ronder dat de 

letterherkenning noemenswaardig beïnvloed werd. Soortgelijke resultaten zijn gevonden door 

Legge et al. (1985a). Deze kijkafstand-onafhankelijkheid houdt ook verband met de door Peli, 

Yang & Goldstein (1991) gesignaleerde relatie tussen contrastgevoeligheid en het product van 

spatiële frequentie en retinale excentriciteit. Voor patiënten met gezichtsveld uitval zal deze 

samenhang echter verstoord zijn, waardoor de kijkafstand-onafhankelijkheid voor hen ook veel 

minder zal zijn. Zie in dit verband ook de experimentele resultaten van Legge et al. (1985b). 

Gezien de resultaten in de afbeeldingen 12 en 13, prefereerden onze normaalziende proef

personen kennelijk een groot verschil in gemiddelde luminantie tussen letters en achtergrond 

boven versterking van luminantie voor hogere spatiële frequenties. Deze versterking gaat 

namelijk ten koste van het verschil in gemiddelde luminantie tussen letters en achtergrond. 

Wellicht is deze voorkeur ook enigszins beïnvloed door het feit dat mensen in het dagelijkse 

leven gewend zijn aan ongefilterde two-tone letters met een hoog contrast. 

In onze experimenten werd 'wit/zw' geprefereerd boven 'zw/wit'. Uit eerder experimenteel 

onderzoek van Paterson & Tinker (1931), zie ook Tinker (1963), naar tekst met positief 

contrast (wit/zw) en negatief contrast (zw/wit), bleek echter dat negatief contrast 10% hogere 

leessnelheden gaf en dat 78% van hun waarnemers ook subjectief een voorkeur hadden voor 

negatief contrast. Ook de herkenbaarheid in het periphere zien zou voor letters in negatief 

contrast beter zijn (Taylor, 1934 ). Legge et al. ( 1985b) vond echter voor patiënten met 

verstrooiende oogmedia duidelijk betere leesresultaten voor positief contrast, terwijl voor 

normaalzienden geen verschil gevonden werd bij contrastomkering (Legge et al., 1985a). 
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De gekozen waarde van de luminantie van het rustveld, namelijk de op logarittnische schaal 

gemiddelde luminantie van het piek-wit en het diep-zwart in het beeld, kan de mogelijke 

oorzaak zijn van de door ons gevonden voorkeur voor positief contrast in het excentrische zien 

van normaal zienden. Deze is laag in vergelijking met de luminantie van 'wit' tijdens aanbieding 

van een stimulus paar. Deze scherpe overgang in luminantie wordt in het excentrisch 

gezichtsveld als storend ervaren. Bij 'zw/wit' flitst namelijk een vrij groot letterachtergrond

oppervlak op met een relatief hoge luminantie in vergelijking tot die van het rustveld. Bij 

'wit/zw is de letterachtergrond donker en is de luminantiesprong veel kleiner. Hierdoor wordt 

mogelijk 'zw/wit', vergeleken met 'wit/zw', als ongunstiger beoordeeld. 

Bij monitorinstelling II zijn de contrasten sterk overdreven. We verwachtten dan ook dat het 

verschil tussen positief contrast en negatief contrast groter zal zijn. Immers het rustveld is qua 

luminantie in beide gevallen vrijwel constant, terwijl de luminantie van 'wit' voor instelling II 

veel groter is dan voor instelling I. Als we afbeeldingen 12 en 13 met elkaar vergelijken zien we 

dat voor instelling II, het verschil tussen de proporties voor 'zw/wit' en 'wit/zw' inderdaad 

groter is. Vergeleken met instelling I, wordt bij instelling II zw/wit lager gewaardeerd, het geen 

overeenkomt met de boven beschreven irritatie door de overgang in helderheid van het rustveld 

naar de lichte achtergrond van de stimulus. 

De waardering voor de zw/grijs blijkt voor instelling II te zijn toegenomen en meer vergelijkbaar 

geworden te zijn met zw/wit, wat toegeschreven kan worden aan het verhoogde contrast ten 

opzichte van instelling I, dat maakt dat de witte en grijze achtergrond meer aan elkaar gelijk zijn 

geworden. 

2.2 Experiment 2 

Uit de in paragraaf 2.1.7 gepresenteerde resultaten blijkt dat wellicht onze experimenten niet 

vergelijkbaar zijn met die van Lawton (1989). Zij wijken op twee essentiële punten af. Ten 

eerste waren de proefpersonen normaalziend in plaats van slechtziend en ten tweede werd de 

waardering bepaald in plaats van de leesprestaties. Omdat het bepalen van de waardering 

doorgaans een gevoeliger meetmethode is dan het meten van leesprestaties, vermoeden wij dat 

de oorzaak vooral bij het eerste punt gezocht dient te worden. Daarom hebben we ook een 

experiment uitgevoerd _met een slechtziende proefpersoon waarbij opnieuw waardering werd 

gemeten. 

Deze slechtziende is aan één oog geheel blind terwijl het andere oog geen maculafunctie heeft 

ten gevolge van een prenatale ontsteking, waarbij het netvlies door een litteken beschadigd is. 

De stimuli uit experiment 1 werden aangeboden via dezelfde opstelling met camera en monitor. 

Omdat de proefpersoon geen werkzame fovea heeft en dus altijd gebruik maakt van haar 
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excentrisch gezichtsveld, behoefden de stimuli niet kortdurend aangeboden te worden en 

konden zij continu op de monitor gepresenteerd worden. Alleen de grootste letters konden bij 

een kijkafstand van ±0.5 m zinvol worden aangeboden, omdat kleinere letters voor onze 

proefpersoon niet herkenbaar waren. De monitor werd normaal ingesteld (instelling 1). 
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De experimenteel gevonden proportiematrix voor deze proefpersoon, is gegeven in tabel 2.2.1 . 

Tabel 2.2.1: Proportie matrix voor slechtziende proefpersoon bij lettergrootte 36pt, 
kijkafstand ±0.5 m en instelling 1. 

filter grijs zwlwit witlzw 

filter 0.5 1.0 0.0 1.0 

grijs 0.0 0.5 0.0 0.0 

zwlwit 1.0 1.0 0.5 1.0 

witlzw 0.0 1.0 0.0 0.5 

totaal (L=8 .0) 1.5 3.5 0.5 2.5 

totaa/18 ( L=l .0) 0.19 0.44 0 .06 0.31 

De gevonden volgorde in waardering van goed naar slecht is 'grijs', 'wit/zw', 'filter', ' zw/wit'. 

Stimulus 'grijs' werd steeds beter gevonden dan de andere stimuli en 'zw/wit' werd steeds als 

slechtste beoordeeld. 

De proefpersoon gaf aan dat het grote verschil in luminantie tussen 'wit' en 'zwart' erg storend 

was (vooral bij 'zw/wit') en dat filtering de letterkenmerken niet verduidelijkte maar juist 

verdoezelde. Bovendien had zij last van beeldflikkering ten gevolge van de voor haar te lage 

beeldfrequentie (50 Hz) en vond zij dat er te weinig omgevingsverlichting was in vergelijking 

met de luminantie van de monitor. 

Afgaande op de opmerkingen die de proefpersoon maakte, concluderen wij dat de gevonden 

volgorde voornamelijk bepaald door 'irritatie' van de proefpersoon over de voor haar te grote 

contrast verschillen. 

3. CONCLUSIES 

Als visueel hulpmiddel zijn verschillende methoden bekend om beelden te vergroten. Zo kennen 

we leesbrillen, loupes met een vergroting tot circa 4 maal, telescopische lenzen die tot circa 7 

maal vergroten en TV-loupes die zelfs tot 40 maal vergroten. Dè TV-loupes hebben bovendien 

de mogelijkheid om het beeldcontrast te regelen en zelfs te inverteren, wat voor slechtzienden 

met strooilicht problemen ten gevolge van oogtroebelingen en slechtzienden met 

overgevoeligheid voor licht een uitkomst kan zijn. 
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Recentelijk zijn een aantal publicaties verschenen op het gebied van digitale beeldbewerking ten 

behoeve van slechtzienden (Peli, Arend & Timberlake, 1986; Lawton, 1989; Peli, 1992), die 

aangeven dat het technisch en economisch gezien zinvol begint te worden om na te gaan of 

digitale beeld.manipulatie voor slechtzienden zinvol is. 

Met name Lawton (1989) stelde een specifieke beelbewerkingstechniek voor ten behoeve van 

het lezen door slechtzienden, waarbij door filtering in het spatiële frequentiedomein 

gecompenseerd werd voor verliezen in de contrast gevoeligheidsfunctie van de visueel 

gehandicapte. In het bijzonder heeft zij onderzoek gedaan aan patiënten, die aan macula 

degeneratie lijden. Omdat bij deze mensen de macula niet volledig functioneert, is het 

waarnemen van details voor hen een probleem. Zij rapporteerde dat drie slechtzienden met 

macula degeneratie voor het lezen van, voor persoonlijk verliezen in contrastgevoeligheid, 

gecompenseerde tekstbeelden 30 to 70% minder vergroting nodig bleken te hebben en dat 

daarbij de leessnelheid 2 tot 3 maal groter werd. 

In dit rapport hebben wij een aantal schalingsexperimenten beschreven, die bedoeld waren om 

een indruk te krijgen over de waarneembaarheid van contrastgefilterde tekst in het excentrische 

zien. Daartoe hebben we als eerste stap een op de Lawton manier gefilterd tekstbeeld vergeleken 

met niet gefilterde versies in wit/zw, zw/wit en grijs/zwart contrast. Door een vijftal 

normaalziende proefpersonen is de subjectieve kwaliteit van deze tekstbeelden voor een aantal 

lettergroottes in het excentrische zien vergeleken. 

De resultaten van deze vergelijking geven aan dat de waardering voor de gefilterde tekst 

toeneemt met afnemende lettergrootte, maar voor de toegepaste lettergroottes lager blijft dan de 

waardering voor wit/zw en zw/wit contrast. De vraag blijft zodoende of bij nog kleinere 

lettergroottes de gefilterde tekst het in waardering zal gaan winnen van de ongefilterde tekst. 

Ten opzichte van de zw/wit en wit/zw contrasten werd de tekst met grijs/zw contrast lager 

gewaardeerd. Voor de kleinste lettergrootte bleek de gefilterde tekst meer gewaardeerd te 

worden dan de tekst in grijs/zw contrast. Extra (niet lineaire) versterking van het contrast bleek 

geen gunstiger effecten op te leveren. Gezien de toenemende waardering voor gefilterde tekst 

bij afnemende lettergrootte, lijkt het zinvol om het beschreven experiment voort te zetten met 

kleinere lettergroottes. 

Als tweede stap is geprobeerd om het subjectieve vergelijkingsexperiment uit te voeren met een 

proefpersoon met macula-degeneratie. Uit de daarmee verkregen ervaringen blijkt dat de 

gekozen lettergroottes aangepast moeten worden en dat ook 'lichtschuwheid' een rol kan spelen 

bij het waarderen van de tekstbeelden. Om de laatste rede zouden tekstbeelden een lager contrast 
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moeten combineren met een versterking van de letterkenmerken. Voor tekstbeelden hoeft dit 

laatste aspect niet noodzakelijkerwijs middels lineaire filtering in het beeldfrequentiedomein 

bereikt te worden, maar kan het mogelijk ook door niet lineaire beeldbewerkingen in het spatiële 

domein verkregen worden. 
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Appendix 1 

Proportiematrices experiment 1 

In deze appendix worden door middel van de proportiematrices de resultaten van experiment 

aangegeven voor elke monitorinstelling (1 of II, zie paragraaf 2.1.4 ), voor elke lettergrootte 

(18pt, 24pt of 36pt, zie paragraaf 2.1.2) en voor elke kijkafstand (0.3m of 0.9m). Bij elke 

conditie is voor elk type tekst de totale proportie bepaald. De proporties geven aan in welke 

verhouding de kwaliteit van de in de kop van de kolom aangegeven eigenschap hoger 

gewaardeerd wordt in vergelijking tot de in de betreffende rij aangegeven eigenschap. 

I:36pt:0.3m filter grijs zw/wit wit/zw 

filter 0.5 0.9 0.9 1.0 

grijs 0.1 0.5 0.6 0.9 

zw/wit 0.1 0.4 0.5 0.6 

wit/zw 0.0 0.1 0.4 0.5 

totaal (I=8.0) 0.7 1.9 2.4 3.0 

totaaV8(I= 1.0) 0.088 0.24 0.30 0.38 

I:24pt:0.3m filter grijs zw/wit wit/zw 

filter 0.5 0.4 1.0 0.9 

gnJS 0.6 0.5 0.7 0.6 

zw/wit 0.0 0.3 0.5 0.6 

wit/zw 0.1 0.4 0.4 0.5 

totaal (I=8.0) 1.2 1.6 2.6 2.6 

totaaV8(I= 1.0) 0.15 0.20 0.33 0.33 

I: 18pt:0.3m filter grijs zw/wit wit/zw 

filter 0.5 0.1 0.9 0.9 

grijs 0.9 0.5 0.8 1.0 

zw/wit 0.1 0.2 0.5 0.6 

wit/zw 0.1 0.0 0.4 0.5 

totaal (I=8.0) 1.6 0.8 2.6 3.0 

totaal/8 (I=l.0) 0.20 0.10 0.33 0.38 

32 
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l:36pt:0.9m filter grijs zw/wit wit/zw 

filter 0.5 0.8 1.0 1.0 

grijs 0.2 0.5 0 .7 0 .9 

zw/wit 0.0 0.3 0.5 0.8 

wit/zw 0.0 0.1 0.2 0.5 

totaal (1=8.0) 0.7 1.7 2.4 3.2 

totaaV8 (1=1.0) 0.088 0.21 0.30 0.40 

11;36Qt;0.3m filter grij s zw/wit wit/zw 

filter 0.5 0 .8 1.0 1.0 

grijs 0.2 0.5 0.6 0 .8 

zw/wit 0.0 0.4 0.5 0.8 

wit/zw 0.0 0.2 0 .2 0 .5 

totaal (1=8.0) 0.7 1.9 2.3 3.1 

totaaV8 (1=1.0) 0.088 0.24 0.29 0.39 

II;24Qt;0.3m filter grijs zw/wit wit/zw 

filter 0.5 0.6 0.8 0.9 

grijs 0.4 0.5 0.6 0 .6 

zw/wit 0.2 0.4 0.5 0 .7 

wit/zw 0.1 0.4 0.3 0.5 

totaal (1=8.0) 1.2 1.9 2.2 2.7 

totaaV8 (1=1.0) 0.15 0.24 0.28 0.34 
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Il: 18pt:0.3m filter grijs zw/wit wit/zw 

filter 0.5 0.4 0.8 0.8 

grijs 0.6 0.5 0.6 0.7 

zw/wit 0.2 0.4 0.5 0.7 

wit/zw 0.2 0.3 0.3 0.5 

totaal (l=8.0) 1.5 1.6 2.2 2.7 

totaal/8 (l=l.0) 0.19 0.20 0.28 0.34 

II:36pt:0.9m filter grijs zw/wit wit/zw 

filter 0.5 0.8 1.0 1.0 

grijs 0.2 0.5 0.5 0.8 

zw/wit 0.0 0.5 0.5 0.9 

wit/zw 0.0 0.2 0.1 0.5 

totaal (l=8.0) 0.7 2.0 2.1 3.2 

totaaV8 (l=l.0) 0.088 0.25 0.26 0.40 
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Appendix 2 

Schattingsmatrices met bijbehorende waarderingsschalen voor experiment 1 met z2 -test 

N.B. Verschilwaarden uit de schattingsmatrices die bepaald zijn met andere verschilwaarden 

(zie paragraaf 2.1.7) omdat de proportie voor dit stimulus paar 1.0 of 0.0 was, zijn aangegeven 

in vette druk. De kans die bij x2 hoort (P (X2)) is gevonden met een tabel voor deze 

verdeling, tussenliggende waarden zijn door interpolatie bepaald. 

I:36pt:0.3m filter grijs zw/wit wit/zw 

filter 0.00 1.28 1.28 2.05 

grijs -1.28 0.00 0.25 1.28 

zw/wit -1.28 -0.25 0.00 0.25 

wit/zw -2.05 -1.28 -0.25 0.00 

totaal -4.61 -0.25 1.28 3.58 

totaal/4(I,=0.0) -1.15 -0.06 0.32 0.90 

x2 = 2.25 ➔ P(x2 = 2.25) = o.52 

I:24pt:0,3m filter grijs zw/wit wit/zw 

filter 0.00 -0.25 0.65 1.28 

grijs 0.25 0.00 0.52 0.25 

zw/wit -0.65 -0.52 0.00 0.25 

wit/zw -1.28 -0.25 -0.25 0.00 

totaal -1.68 -1 .02 0.92 1.78 

totaal/4{I,=Q.Q) -0.42 .:il,lQ !121 il..4.i 

x2 = 14.4 ➔ P(x2 = 14.4) = o.0044 
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I:18pt:0.3m filter grijs zw/wit wit/zw 

filter 0.00 -1.28 1.28 1.28 

grijs 1.28 0.00 0.84 1.83 

zw/wit -1.28 -0.84 0.00 0.25 

wit/zw -1.28 -1.83 -0.25 0.00 

totaal -1.28 -3.95 1.87 3.36 

totaal/4(2,=0.0) -0.32 -0.99 0.47 0.84 

x2 = 4.41 ➔ P<x2 = 4.41) = 0.22 

l:36pt:0.9m filter grijs zw/wit wit/zw 

filter 0.00 0.84 1.37 2.12 

grijs -0.84 0.00 0.52 1.28 

zw/wit -1.37 -0.52 0.00 0.84 

wit/zw -2 . 12 -1 .28 -0.84 0.00 

totaal -4.33 -0.96 1.05 4.25 

totaal/4(2,=0.0) -1.08 -0.24 0.26 1.06 

x2 = 4.39 ➔ P<x2 = 4.39) = 0.23 

Il:36pt:0,3m . ... ... filter grijs zw/wit wit/zw 

filter 0.00 0.84 1.09 1.68 

grijs -0.84 0.00 0.25 0.84 

zw/wit -1.09 -0.25 0.00 0.84 

wit/zw -1.68 -0.84 -0.84 0.00 

totaal -3.62 -0.25 0.50 3.36 

totaaV4<2,=0,Q) =il..2Q .:il..QQ !lil il..8.4 

x2 = 8.1 ➔ P(x2 = 8.1) = o.046 
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II:24pt;0.3m filter grijs zw/wit wit/zw 

filter 0.00 0.25 0.84 1.28 

grijs -0.25 0.00 0.25 0.25 

zw/wit -0.84 -0.25 0.00 0.52 

wit/zw -1.28 -0.25 -0.52 0.00 

totaal -2.37 -0.25 0.57 2.05 

totaaU4(f.=O.O} -0.59 -0.06 Q..H !W. 

x2 = 1.42 ➔ P<x2 = 1.42) = 0.10 

II: 18pt:0.3m filter grijs zw/wit wit/zw 

filter 0.00 -0.25 0.84 0.84 

grijs 0.25 0.00 0.25 0.52 

zw/wit -0.84 -0.25 0.00 0.52 

wit/zw -0.84 -0.52 -0.52 0.00 

totaal -1.43 -1.02 0.57 1.88 

totaal/4(I,=0.0} -0.36 -0.26 0.14 0.47 

x2 = t.96 ➔ P(x2 = t.96) = o.59 

II:36pt:0,9m filter grijs zw/wit wit/zw 

filter 0 .00 0.84 0.84 1.68 

grijs -0.84 0.00 0.00 0.84 

zw/wit -0.84 0.00 0.00 1.28 

wit/zw -1.68 -0.84 -1.28 0.00 

totaal -3.36 0.0 -0.44 3.80 

totaaU4C}:=Q.Q) .:il...8.4 o.,_o .:il..ll il..2.5. 

x2 = 12.0➔ P(X2 = 12.0) = 0.0088 
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Appendix 3 

Het filteren van teksten 

In paragraaf 2.1.2 is reeds algemeen beschreven hoe het filteren van tekst in zijn werk gaat. Er 

wordt gefilterd in het frequentie-domein. De betreffende Fouriertranformatie is beschikbaar op 

de Vax-computer. Het aanmaken en afdrukken van teksten gebeurde met Macintosh-computers. 

In deze Appendix wordt dieper ingegaan op de achtereenvolgende stappen die ondernomen 

moeten worden om tekst te filteren. 

De programma's makefil.exe, convertl.exe, dft2.exe op de Vax-computer zijn door 

M.Boschman beschikbaar gesteld. De oorspronkelijk versie van dft2.exe is geschreven door 

M. Nijenhuis. 

Aanmaken van spline benadering voor filter. 

Computer: Vax 

Software: spline02baf.exe 

Input: filteroverdracht gegeven voor een beperkt aantal frequenties. 

Output: filter dat de overdracht van het input filter zo goed mogelijk benaderd en voor 

tussenliggende en grotere frequenties een waarde heeft. 

Toelichting: Het filter uit Lawton (1989) wordt gegeven voor 9 frequentiewaarden. Om dit filter 

te kunnen vermenigvuldigen met de Fouriergetransformeerde van de tekst, moet het filter ook 

voor een aantal tussenliggende en hogere frequentiewaarden bekend zijn. Dit gebeurt met het 

programma spline02baf.exe. De gebruiker deelt het filter op in frequentieintervallen gescheiden 

door knopen. Voor elk interval probeert het programma een polynoom te vinden waarvan de 

afstand tot de data punten zo klein mogelijk is. Tevens zorgt dit programma ervoor dat de 

polynomen in de knopen continu zijn en dat ook de eerste en tweede afgeleiden continu zijn. De 

gebruiker bepaalt bij welke frequenties de knopen komen, hoeveel knopen er zijn en of de 

knopen eventueel meervoudig zijn. Via een recursief proces zal de gebruiker moeten proberen 

een filter te vinden dat naar zijn inzicht goed past bij het oorspronkelijke filter. Om dit grafisch 

te controleren is er het programma graf.exe waarmee zowel het oorspronkelijke als het 

benaderde filter wordt weergegeven. 

Werkwijze: run spline02baf.exe. Achtereenvolgens vraagt het programma om de naam van 

de file met de oorspronkelijke datapunten, om de naam van file waarin het benaderde filter 

wordt opgeslagen en de naam voor een file waarin de verschilwaarden voor de frequenties van 

het oorspronkelijk filter worden opgeslagen. Hierna moeten het aantal datapunten van het 

oorspronkelijk filter worden opgegeven, het aantal intervallen en de plaats van de knopen 

moeten worden opgegeven. 
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Om het gevonden filter af te drukken als funktie van de frequentie setterm laser. Dit is ncxtig 

om een file aan te maken die door de 'syslaser' geprint kan worden. run graf start het 

programma op dat de grafiek maakt, er wordt gevraagd om de naam van de file met het 

benaderde filter, ten slotte laserplot laserplot.dat veroorzaakt dat de grafiek wordt 

afgedrukt op de printer in kamer 0. 91 . 

Het door ons toegepaste filter werd gevonden door de data punten uit tabel 3.1 te nemen en die 

te benaderen. De volgende knopen zijn gebruikt 0.8, 1.2, 1.3, 2.1, 9.0, 13.0. 

Tabel 3.1: Filterwaarden als functie van de spatiële frequentie overgenomen uit Lawton (1989), 

aangevuld met enige waarden voor frequenties die buiten het door Lawton (1989) gebruikte 

frequentie bereik vallen. 

spatiële frequentie filter waarde 

0 1.0 

0.25 1.0 

0.5 1.0 

1.0 1.0 

2 3.3 

3 3.3 

4 3.0 

6 2.3 

7 2.3 

8 1.3 

9 1.0 

12 0.3 

13 0.15 

17 0.09 

20 0.07 

25 0 .03 

30 0 .02 

Filter omcirkelen. 

Computer: V ax 

Software: makefil.exe 

Input: outputfile van spline02baf.exe (benaderde versie van filter volgens Lawton) 

ÜUtJ)ut: file met twee dimensionaal filter. 
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Toelichting: omdat het visueel systeem circulair symmetrisch wordt veronderstelt, is het 

compensatie filter dit ook. Het filter gevonden met spline02baf.exe kan daarom 

tweedimensionaal gemaakt worden door de waarden om te cirkelen. Het programma 

makefil.exe doet dit. 

Aanmaken tekst. 

Computer: Macintosh 

Software: Adobe Illustrator/ Macdraw & Adobe Photoshop 

Output: Tiff file met tekst (grayscale ). 

Toelichting: teksten worden aangemaakt op een Macintosh-computer. Via een programma als 

Illustrator of MacDraw wordt de tekst van de juiste opmaak voorzien. Deze tekst wordt 

ingelezen in Photoshop, eventueel via het clipboard. In Photoshop wordt de tekst omgezet 

naar grayscale en bewaard als Tiff file. 

Overzenden tekst van Macintosh naar Vax. 

Computer: Macintosh➔ V ax 

Software: Kermit 

Inmu: Tiff file(Macintosh) 

Output: File met 'raw' data (Vax) 

Toelichtin~: File op Macintosh wordt overgezonden naar Vax, via MicroVax. 

Omzetten van file met tekst naar verwerkbare files. 

Computer: V ax 

Software: convertl.exe 

Input: File met 'raw' data 

Output: prtx 1 y l .dat, prtx2y l .dat etc. 

Toelichtin~: opdelen van de oorspronkelijk file in files ter grootte 512 bij 512 pixels. De 

fouriertransformatie kan geen grotere files aan. 

Filteren van de tekst. 

Computer: Vax 

Software: dft2.exe 
Input: files prtx 1 y l .dat etc., file met tweedimensionaal filter. 

Output: files met gefilterde tekst. 

40 
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Toelichting: voor elk deelplaatje moet het programma dft2.exe worden opgestart. Het 

programma voert eerst de fouriertransfonnatie uit op het deelplaatje, vennenigvuldigt het 

resultaat hiervan met het tweedimensionale filter en transfonneert het prcxlukt terug. 

Overzenden gefilterde tekst van Vax naar Macintosh. 

Computer: V ax ➔ Macintosh 

Software: Kermit 

Iwmt: files met gefilterde tekst (Vax). 

OutPut: files met gefilterde tekst (Macintosh) 
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Toelichting: omdat tekst wordt af gedrukt met een Kodak XL 7700 printer die gekoppeld is aan 

een Macintosh (Big Mac, kamer 0.35) moet de gefilterde tekst op dit computer systeem 

beschikbaar zijn. 

Samenvoegen en afdrukken van gefilterde tekst. 

Computer: Macintosh 

Software: Adobe Photoshop 

Iwmt: files met gefilterde tekst 

OutPut: afdrukken van gefilterde tekst. 

Toelichting: de deelfiles ter grootte van 512 bij 512 pixels moeten gecombineerd worden tot één 

geheel. Nadat dit gedaan is kan de tekst geprint worden op de grijswaarden-printer Kodak XL 

7700. 

GEFILTERDE TEKST VOOR HEf EXCENTRISCHE ZIEN Het filteren van teksten 


