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1 HET INSTITIJUT VOOR PERCEPTIE ONDERZOEK 

1.1 Wat is perceptie 

Perceptie betekent 'Waarneming'. Maar dat is meer dan men zo op 
het eerste gezicht zou denken. We nemen waar met onze zintuigen 
zoals het oog en het oor, de tastzin of de reukorganen, deze 
indrukken worden doorgegeven naar onze hersenen en daar verwerkt. 
We 'herkennen' zintuiglijke indrukken op grond van eerdere 
ervaringen die ergens in onze hersenen als verzamelde kennis in 
het 'cognitieve systeem' zijn vastgelegd. We 'vergelijken' onze 
waarnemingen met bepaalde verwachtingen, we 'prenten' informatie 
die we later nodig hebben in het geheugen, we 'selecteren' uit 
onze omgeving die informatie die voor ons van belang is. Al deze 
aspecten behoren tot het gebied van perceptie onderzoek. 
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1.2 Wat is het IPO 

Het Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO) is het rezultaat 
van een in 195 7 tot stand gekomen samenwerking tussen de NV 
Philips Gloeilampenfabrieken en de Technische Hogeschool 
Eindhoven (THE). Het IPO is ondergebracht in een stichting met 
als doel 'de bevordering van het zuiver en toegepaste 
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van perceptie en daarmee 
verwante gebieden'. Het IPO is van de kant van Philips 
ondergebracht bij het Natuurkundig Laboratorium, aan de kant van 
de THE bij de onderafdeling wijsbegeerte en 
maatschapijwetenschappen. Het verschil tussen het Nat Lab en het 
IPO ,vanuit Philips gezien, is dat het IPO zich bezig houdt met 
de perceptieve aspecten van technisch onderzoek, terwijl het Nat 
Lab zich bezig houd met de puur technische aspecten. 
Binnen het IPO is het perceptie onderzoek verdeeld over de 
volgende groepen. 
- zien en lezen 

horen en spraak 
- kennis en communicatie 

hulpmiddelen voor perceptief gehandicapten 
- ergonomie 
Deze groepen functioneren los van elkaar met uitzondering van de 
groep hulpmiddelen voor perceptief gehandicapten. Deze groep 
werkt met de andere groepen samen. Uit elke groep werken een paar 
mensen in de groep hulpmiddelen voor perceptief gehandicapten, 
een aantal mensen werkt zonder in een andere groep te werken voor 
de groep hulpmiddelen voor perceptief gehandicapten. Aangezien ik 
stage loop bij de groep zien en lezen (visuele groep) zal ik in 
het kort vertellen wat deze groep doet. 

Het algemene doel van het onderzoek in de visuele groep is het 
leren begrijpen van het verband tussen fysische beeldaspekten en 
visuele indrukken. Een bijzonder soort beeld is in letters 
weergegeven taal en daarbij is de centrale vraag welke 
tekstaspekten van belang zijn voor het (gemakkelijk) kunnen lezen 
ervan. Ook hier wordt, ten dienste van het algemene doel, gewerkt 
aan de ontwikkeling van een theorie over de grondslagen van het 
zien, in het bijzonder over de wijze waarop de beeldaspekten op 
het netvlies worden afgebeeld en verder worden doorgegeven. Omdat 
bijvoorbeeld een punt wordt afgebeeld als een klein vlekje (met 
een ring eromheen) is er niet een echt vlijmscherp beeld. Dit is 
van belang voor het begrijpen van het nog juist waarneembare 
detail, zoals o.a. bij het herkennen van (kleine) letters. Andere 
onderzochte beeldaspekten zijn contrast en helderheidsvariantie 
in de tijd. Een goed inzicht in de grondslagen van het zien kan 
als basis dienen voor onderzoek aan-en het verbeteren van-de 
subjectieve kwaliteit van elektronisch weergegeven beelden, in 
het bijzonder van beeldweergave-aparatuur voor tekst. Bij dit 
laatste speelt ook de studie van oogbewegingen en van letter-en 
woordherkenning een rol. Van belang is vooral visueel comfort, 
ook bij onderzoek aan leesprocessen bij normaal- en slechtziende 
oudere personen, hetgeen nodig is om hulpmiddellen te kunnen 
optimaliseren. 
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2 DE OPDRACHT FOTOGRAFIE 

Op het IPO was ik zoals al eerder gezegd ingedeeld bij de visuele 
groep. Voor deze groep moesten foto's gemaakt worden waarmee 
onderzoek gedaan kan worden (o.a. contrast,helderheids en 
scherpte onderzoek) .Voor deze onderzoeken waren reeds foto's 
aanwezig, maar hierop stonden geen referenties. Op de nieuwe 
foto's moest dus een referentie komen te staan. Allereerst moest 
er natuurlijk een grijstrap op komen te staan. Dit voor onderzoek 
naar de invloed van objectieve scherpte en contrast op 
subjectieve scherpte waarneming. Tevens moest er een raster op de 
foto's komen te staan, dit om de verslechtering in het systeem 
waarin de dia gebruikt wordt te kunnen meten. 

De scene die op de foto's moest komen te staan was niet van 
groot belang (gewone dagelijkse plaatjes). Wat wel van belang 
was, was de informatie die op de foto's zou staan. Hiermee bedoel 
ik oa. het contrast, de kleur en de frequentie. Deze drie moesten 
in verschillende mate aanwezig zijn in de foto's zodat de foto's 
snel op een kritiek omslag punt komen, hetgeen inhoud dat ze oa. 
snel onscherp gemaakt kunnen worden of dat het contrast makkelijk 
te hoog of te laag gemaakt kan worden. Van elke scene heb ik twee 
foto's gemaakt, waarvan eentje met rasters en grijstrap en eentje 
zonder rasters en grijstrap. De foto's zonder grijstrap en 
rasters zullen voor het werkelijke onderzoek gebruikt worden 
degene met grijstrap en rasters zullen gebruikt worden om oa. 
metingen aan te verichten in het systeem waarmee het onderzoek 
gedaan wordt. 

Op de volgende pagina's zijn enkele afdrukken van de dia's 
opgenomen. Deze afdrukken zijn gemaakt door een afdruk centrale. 
Deze afdruk centrale heeft van alle dia's eerst copieen moeten 
maken en daarna alles moeten afdrukken, voor deze afdrukken 
hebben ze van de copie dia's negatieven gemaakt en deze 
afgedrukt. Vandaar deze kwaliteit van de foto's. Mijn excuus 
hiervoor maar er was geen tijd meer om deze foto's ergens anders 
direct van de orgineel dia af te laten drukken. Bij elk paar 
afdrukken staat vermeld waarom deze foto gemaakt is. Slechts 
enkele van de gemaakte foto's heb ik in het verslag geplaatst 
omdat het niet de bedoeling was de volledige serie te laten zien, 
maar om een indruk te geven van het gemaakte werk en cm duidelijk 
te maken wat er op de foto's moest staan. 
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foto nr 1/ lA 
Deze foto heb ik gemaakt omdat er veel informatie in het beeld 
zit veel kleur en naar verhouding een lage frequentie. 
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2.1 De grijstrap 

Bij dit onderzoek naar de invloed van objectieve scherpte en 
contrast op subjectieve scherpte wordt de dia via een dia-scanner 
in een beeldgeheugen opgeslagen. Dit beeldgeheugen bestaat uit 
512. 512 plaatsen waarin voor elk van de 512. 512 pixels van de 
monitor een grijstint wordt opgeslagen van 0 tm 255. Deze 
opgeslagen beeldinfo_rmatie kan met behulp van een computer worden 
bewerkt (zie h 3 het beeldbewerkings-systeem). Zo kan de gamma en 
de scherpte van een opgeslagen beeld veranderd worden. Om de 
gamma van het uiteindelijke beeld te kunnen bepalen moet de gamma 
van de dia, de dia-scanner ,het beeldgeheugen en de monitor 
bekend zijn. De totale gamma van het weergegeven beeld is 
namelijk: de gamma tussen de luminanties van de scene en de dia 
maal de gamma tussen de luminantie van de dia en de dia-scanner 
maal de gamma tussen de dia-scanner en het 
beeldbewerkings-systeem maal de gamma tussen het 
beeldbewerkings-systeem en de monitor. IN formule: 

Y tot= Y dia x Y scanner x Y beeldbewerking x Y monitor 

Om de gamma tussen de scene en de dia te kunnen bepalen, iooet er 
op de dia een grijstrap staan, zodat er met een luminantie meter 
gemeten kan worden hoe de luminantie van de dia is tenopzichte 
van de luminantie van de scene. De luminantie van de grijsvlakken 
in de scene is te bepalen door in de scene het licht te meten dat 
op de grijstrap valt en later de reflectie factor van de 
grijswaarden van de grijstrap te bepalen. De luminantie van de 
grijsvlakken in de dia is te meten door de dia te projecteren en 
de grijsvlakken dan met een luminantie meter te meten. Als men 
deze twee luminanties tegen elkaar uitzet kan men de gamma 
bepalen. (Deze gamma is niet afhankelijk van het luminantie 
niveau bij projectie). 

De grijstrap moest zo groot zijn, dat hij als ik bv. een 
landschap zou fotograferen in het scherpte vlak nog groot genoeg 
in beeld zou zijn. Hiervoor heb ik de grijstrap 30 bij 40 cm per 
grijs vlak gemaakt. Tevens heb ik nog twee kleinere grijstrappen 
gemaakt zodat bij het fotograferen van kleine objecten de 
grijstrap geheel in beeld zou komen en er dus geen stukken buiten 
beeld zouden vallen. 

De grijstrap bestaat uit zes vlakken waarvan er eentje wit en 
eentje zwart is. De zes vlakken liggen met equidistante stappen 
uit elkaar, dit heb ik bij het maken van de verf gemeten met een 
luminantie meter. De verf is op de achterkant van stukken 
hardboard gespoten. Ik heb hiervoor de achterkant gekozen omdat 
deze het licht, door zijn grove struktuur, mooi diffuus 
verstrooit en de grijstrap hierdoor dus weinig richting gevoelig 
is. 
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2.2 De rasters 

De rasters heb ik zijn gemaakt op copy proof vanaf een raster 
van O, 6 1/mm. Het probleem bij het maken van de rasters was hoe 
groot het grootste en het kleinste raster moesten worden, zodat 
er altijd een raster op de foto zou staan, waarbij er in elk 
geval een zou dichtlopen en een nog goed zichtbaar alle lijnen 
gescheiden weer zou geven. Hierbij speelt de film die gebruikt 
wordt een grote rol. De film die ik voor het maken van deze 
foto's gekozen heb is de Kodak ektachrome professional 200 ASA 
film (EPD). Het opgegeven aantal lijnen per llDD die deze film kan 
weergeven is 150. Aangezien deze opgave geld voor een extreem 
hoog kontrast heb ik het aantal lijnen per llDD op 100 gesteld. Om 
uit te rekenen hoe groot het grootste en kleinste raster moeten 
worden, moet eerst de afbeeldingsmaatstaf uitgerekend worden. De 
formule hiervoor is: 

L = B / V 

waarin L de afbeeldingsmaatstaf, B de beeldafstand en V de 
voorwerpsafstand is. In deze formule benaderdt B de brandpun ts 
afstand van de lens zo goed, dat ik B hieraan gelijk heb gesteld. 
De lenzen die ik gebruikt heb hebben een brandpunts afstand van 
50 en 100 mm. De grootste voorwerp afstand die ik waarschijnlijk 
zou gaan gebruiken lag rond de 40 meter, de kleinste voorwerp 
afstand zeker niet minder dan 1 meter. Met deze gegevens heb ik 
de afbeeldings maatstaf uitgerekend. De twee uiterse waarden die 
uit deze berekeningen komen zijn L = 0.0025 en L • 0.1 • Als de 
film maximaal 100 lijnen per mm kan registreren, moet het 
grootste raster 100 x 0,0025 =0,25 lijnen per mm bevatten, dit 
houdt in dat een lijn 4 mm dik is. 
Het kleinste raster moet dan 100 x 0,1 =- 10 lijnen per mm 
bevatten, dit houdt in dat een lijn 0.1 mm dik is. Aangezien bij 
projectie het beeld verslechtert heb het grootste raster 4 cm per 
lijn gemaakt. Dit is 0,025 lijnen per mm. 
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3 HET BEELDBEWERKINGS-SYSTEEK 

3.1 Het basis principe van een beeldbewerkingssysteem 

Een beeldbewerkings-systeem is een systeem waarin een video 
signaal wordt gedigitaliseerd en opgeslagen in een geheugen. 
Hierna kan het beeld bewerkt worden met een computer. Waarna het 
beeld vanuit het geheugen via een D/ A converter weer analoog 
gemaakt kan worden en op een monitor zichtbaar kan worden 
gemaakt. 

3.2 Het beeldbewerkingssysteem op het ipo 

Het beeldbewerkings-systeem op het IPO is schematisch 
weergegeven in fig 1. Hierin is te . zien dat het video beeld 
verkregen wordt met een dia-scanner. Het verkregen video signaal 
wordt via een A/D converter omgezet in een digitaal signaal. Dit 
signaal bevat 512 x 512 x 8 bits informatie per beeld. Per pixel 
wordt de grijswaarde in 8 bits opgeslagen. Deze grijswaarden gaan 
van O tm 255, 256 is de maximum informatie die in 8 bits kan 
worden opgeslagen. Achter de A/D converter is het (kern)geheugen 
geplaatst. Dit geheugen is gekoppeld aan een besturing en een 
computer. Het geheugen neemt op commando (van de besturing of de 
computer) de digitale beeldinformatie op. Om ervoor te zorgen dat 
de beeld-informatie netjes geordend in het geheugen wordt 
geplaatst begint het geheugen pas informatie op te nemen op het 
moment dat de sync generator (deze stuurt ook de dia-scanner) een 
( start)puls geeft. Van het opgeslagen beeld wordt via een D/ A 
converter weer een analoog video signaal gemaakt, hetgeen op een 
monitor zichtbaar gemaakt kan worden. 

Het RAM (willekeurig toegangkelijk geheugen) dat tussen het 
geheugen en de D/A zit is een look up tabel. Het RAM kan direct 
met de besturing bediend worden. Met het RAM is het mogelijk om 
de beeldinformatie snel te veranderen, oa is het mogelijk het 
beeld te inverteren en het contrast snel te veranderen zonder de 
informatie in het (kern)geheugen te veranderen. 
Met de computer kan van elk pixel afzondelijk de informatie uit 

het geheugen gehaald worden, veranderd worden en weer terug gezet 
worden. Hierdoor is het mogelijk het beeld te veranderen. Het is 
oa. mogelijk de scherpte te veranderen, door de informatie uit 
het geheugen door een high pass filter (scherper) of door een low 
pass filter te laten gaan. (deze filters zijn programma's). 
Tevens is het mogelijk via een programma het geheugen te vullen. 
Dit houd in dat er een beeld gemaakt kan worden door elk pixel 
een grijswaarde te geven. 
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4 PROGRAMMEREN 

Tevens ben ik met programmeren in pascal bezig geweest. Dit op 
een Vax computer. Dit programmeren heb ik grotendeels geleerd uit 
een schriftelijke kursus uit Radio Bulletin 1980 van de heren A 
van der Sluis en C.A.C Gorts. Deze kursus bevatte het eerste deel 
van een la ter uitgebracht boek over pascal van bovengenoemde 
heren (voor cursus zie bijvoegsel 1) 

Ik ben begonnen met enkele simpele programeer opdrachten uit 
deze kursus. Hierna heb ik het programma "'mean"' gemaakt (voor 
programma zie bijvoegsel 2). Dit programma haalt uit een file 
enkele gegevens die verkregen zijn uit een kontrast experiment 
bij een aantal proefpersonen. Hiermee wordt enig rekenwerk gedaan 
en deze nieuwe gegevens worden in een nieuwe file weggeschreven. 
Met deze gegevens kan een grafiek gemaakt worden via het 
programma plot dat hieronder beschreven staat. 
Hierna heb ik een programma geschreven dat 'plot"' heet en 

waarmee bijna alle soorten grafieken gemaakt ktmnen worden op een 
plotter (voor programma zie bijvoegsel 3) .Bij het maken van dit 
programma heb ik gebruik gemaakt van procedures. Deze procedures 
geven de plotter commando's om bv lijnen te trekken door punten 
heen of om teksten te schrijven. Deze procedures moeten gevoed 
worden met gegevens die bv aangeven door welke ptm ten een lijn 
getrokken moet worden en op welke plaats een bepaalde tekst moet 
komen te staan. Het programma plot vraagt deze gegevens op via de 
terminal of uit een input file en voedt hiermee de procedures. 
Tevens kan het programma enkele dingen uitrekenen. Zo kan het 
programma de teksten die onder en naast de assen komen te staan 
centreren zodat de middelste letter altijd in het midden van de 
as staat en kunnen de grafiek waarden van lineair naar 
logarithmisch omgerekend worden en andersom (voor enige grafieken 
zie bijvoegsel 4). Verder heb ik nog enige reken programma"' s 
geschreven voor enkele van deze programma's zie bijvoegsel 5. 
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5 Bijvoegsels. 

Bijvoegsel 1 cursus pascal 
2 programma mean 
3 programma plot 
4 grafieken 
5 programma's 
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6 CONCLUSIE. 

Bij de opdracht fotografie zijn er een paar fouten gemaakt: 

1. De gevoeligheid van de film was te hoog gekozen, nl. 200 ASA. 
50 ASA zou beter geweest zijn ivm. de scherpte. De opnamen moeten 
dan wel alle vanaf een statief gemaakt worden. 
Het beste resultaat krijg je wanneer de opnamen midzomer gemaakt 
worden. 

2. Maak in het vervolg de opnamen niet op kleinbeeld maar op 
60 x 60 mm formaat (Hasselblad camera). 

3. Laat de dia's en afdrukken niet afwerken bij Eindhoven Druk. Maar 
bv. bij Capi Lux vak lab.(Basisweg, Amsterdam). 

4. Houdt de rasters zo recht mogelijk op de camera en neen rasters 
die veel groter zijn dan nodig lijkt.Het oplossend vermogen van 
de film is in de praktijk namelijk vele malen kleiner dan wat 
door de fabrikant opgegeven wordt. 
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