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Samenvatting.

Als voortzetting van het onderzoek bij het IPO, betreffende

het waarnemen van lijnen door het menselijke visuele systeem,

is een automatische meetopstelling voor het meten van

lijnspreidfuncties ontworpen. Voor het bepalen van die

functies is het noodzakelijk dat de helling van de

psychometrische curve bekend is.

Het programma dat hiervoor was geschreven functioneerde niet

goed en is daarom aangepast. De belangrijkste aanpassing is

dat voor de berekening van de helling de methode gebruikt is

die is voorgesteld door Bock en Jones.

Met behulp van het verbeterde programma kan op een snelle

manier de helling van de psychometrische curve worden bepaald.



Summary.

This report describes a contribution to the research at the

IPO, concerning the perception of lines by the human visual

system. An automatic measuring device has been built to
measure the linespreadfunctions by means of the perturbation

technique. For measuring those functions it is necessary to

know the slope of the psychometric curve.

The program written for this purpose did not function well.

Therefore it has been corrected. The most important correction

is the use of an other method for the calculation of the slope

of the psychometric curve, as suggested by Bock and Jones.

With this program the measurement of the slope of the

psychometric curve is performed quickly and easily, despite

the low speed of the Apple computer.

2



Inhoudsopgave.

I Inleiding

2 Theorie en gebruikte meetmethode

2.1 Piekdetectie model van het visuele systeem

2.2 De psychometrische curve

3 Beschrijving van de meetopstelling

3.1 De meetcomputer

3.2 De monitor

3.3 De programmeerbare lijnengenerator

3.4 Het meetprogramma SLOPEDET3

IJking van de appaÍatuur

4.1 Systeembeschouwing van de programmeerbare

lijnengenerator

4.2 lJktng van de PLG

4.3 Systeembeschrijving van de monitor

4.4 De equivalente luminantie L**
4.5 lJking van een beeldlijn

5 Veranderingen aan het meetprogÍarnma

6 Meetresultaten

7 Conclusies en aanbevelingen

Referenties

Appendices

A Lijst met gebruikte symbolen

B Anrwoordkastjes

6

6

9

t4
l5
16

t7

2r

24

24

25

27

28

29

33

37

39

40

4l
42



C Retinale verlichtingssterkte

D Conversietabelen in de PLG

E Meetwaarden van videospanning en luminatie

F Programmateksten

43

45

47

49

4



Hoofdstuk l. Inleiding.

Geruime tijd wordt er op het IPO onderzoek gedaan naar het

waarnemen van lijnen op een TV-monitor. Dit onderzoek heeft

zich vooral toegelegd op het meten van lijnspreidfunkties. Met

de term lijnspreidfunktie wordt hier bedoeld de responsie van

het menselijke visuele systeem op een signaal dat een

pulsvorrrig karakter heeft in het plaatsdomein of in plaats en

tijd. Wanneer de responsie op een impulsvormige stimulus

bekend is, kan volgens de systeemtheorie de responsie op een

willekeurig ingangssignaal berekend worden.

Voor het snel meten van de lijnspreidfunktie is het

noodzakelijk om de helling van de psychometrische curve van te

voren te bepalen. De psychometrische curve geeft het verband

tussen de sterkte van een stimulus en de bijbehorende

detectiekans.

Ons onderzoek is de logische voortzetting van het

afstudeerwerk van R.W.J.P. Bijlard. Deze heeft een totaal

nieuwe opstelling gemaakt welke door een computer bestuurd

wordt. Wij hebben de onvolkomenheden in de opstelling hersteld

maar geen tijd gehad om een aantal metingen betreffende de

lijnspreidfunktie te doen. Dit is ook de reden waarom dit
verslag alleen het gedeelte voor de bepaling van de

psychometrische curve beschrijft.

Het programma van R.V/.J.P. Bijlard hebben we op verschillende

punten aangepast en verbeterd. Het is nu mogelijk om meerdere

lijnen tegetijk zichtbaar te maken (een 'band' op het scherm)

of dynamische en statische strmuli te realiseren. De monitor

en de progÍammeerbare lijnengenerator zijn opnieuw geijkt.



Hoofdstuk 2. Theorie en gebruikte meetmethode.

2.1. Piekdetectie model van het visuele systeem.

Voor ons onderzoek hebben we het onderstaande model gebruikt
(zie figuur 2.1). Als ingangssignaal S(x,t) gebruiken we een

lijnvormige stimulus, waarvan de verlichtingssterkte in de

tijd kan veranderen. Deze stimulus is een lijnvormige

S (2, t)

Figuur 2.1. Piekdetectie model van het menselijk visuele

systeem.

verandering in de retinale verlichtingssterkte (zie appendix

C) ten opzichte van een achtergrond, bestaande uit lijnen met

lagere intensiteit (zie figuur 2.2). Tijdens de meting loopt

de tijdas horizontaal en de x-as vertikaal.

Het binnenkomende signaal S(x,t) wordt in eerste instantie

door een filter verwerkt met een impulsresponsie U6(x,t).

Tijdens het experiment wordt er gewerkt met een ingangssignaal

z(z,t)
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dat slechts een zeer kleine uitwijking heeft ten opzichte van

de stationaire toestand. Er kan dan aangenomen worden dat het

filter een lineair en plaats-en tijdinvariant gedrag vertoont.

ï
E.a(x,t)

Figuur 2.2. Het tijdens het experiment gebruikte

ingangssignaal.
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Bij het gefilterde signaal u(x,t) (zie figuur 2.1) wordt een

ruissignaal n(x,t) opgeteld. In dit signaal zijn de ruis van

het visuele systeem en de drift in drempel opgenomen.

Het signaal y(x,t), bestaande uit het gefiterde signaal u(x,t)

en het ruissignaal n(x,t), wordt toegevoerd aan een

drempeldetector. Wanneer het signaal y(x,t) stijgt tot boven

drempel D* dan wel daalt tot onder de drempel D-, wordt de

stimulus waÍugenomen (zie figuur 2.3).

De detectie wordt sterk beïnvloed door:

ruis in het fysische detectiesysteem.

Hierdoor kan het signaal y(x,t) verhoogd

of verlaagd worden.

drift in de interne detectiedrempel. Deze

hangt onder andere van de vennoeiheid van de

persoon af en de dag dat er gemeten wordt.

De invloed van de ruis op de meting wordt behalve door het

steeds weer meten van de drempel van één lijn als referentie

ook verkleind door de meting een aantal maal te herhalen.

Hierdoor wordt deze invloed uitgemiddeld over de metingen.

De invloed van de drift in de drempel wordt verkleind door de

metingen ook een keer in omgekeerde volgorde te herhalen. Deze

methode noemt men in counterbalance meten. De uiteindelijke

drempelwaarde wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van

de drempels uit beide metingen. Op dezr, wijze wordt het effect

van éénparige drempelverschuivingen geminimaliseerd.



2.2. De psychometrische curve.

Bij geen van de menselijke zintuigen is er sprake van een

abrupte overgang tussen'niet-waarneembaar' en'wel-waar-
neembaal'.

riy'anneer we de sterkte van de stimulus variëren, blijkt de kans

dat de stimulus wordt waargenomen te verlopen volgens de

zogenaamde psychometrische curve, die in figuur 2.4 is
weergegeven.

De geleidelijke overgang tussen 'niet-waarneembaar' en 'wel-
waarneembaar' kunnen we beschouwen als een cumulatieve

kansverdelingsfunktie (zie figuur 2.5 en [Bijlard, 1988]).

100

t
50

lz Ir lr
Stimulusintensiteit

Figuur 2.4. De psychometrische curve.
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Figuur 2.5. De cumulatieve kansverdeling op detectie van

stimuli bij vijf verschillende stimulussterkte.

Deze verdeling voldoet aan de onderstaande vergelijking [zie

Roufs, 1973):

re.
p(e)= [r-t'-t,,'/'o'* (2.1)

"G 
Jo

De kans op detectie bij een stimulus met -ten opzichte van de

ondergrond- waarde e, wordt voorgesteld door p(e). Het symbool

o staat voor de S.D. van de kansdichtheidsfunktie. De

drempelwaarde wordt voorgesteld door e,.

Een stimulus wordt geaen wanneer het maximum van het

ingangssignaal (zie 2.1) groter is dan de drempel D, gegeven

door:

D=Do+rod (2.2)

l0



In deze vergelijking stelt Do de gemiddelde waarde voor, r een

stochastische standaard variabele en od de S.D. van D.

De kans dat de j-de stimulus gedetecteerd wordt is dan:

P, = p(GeA > Do+ roo) Q.3)

í GeA-D'l
=plr< j = o I rz.q>'[ oo 

)
In deze vergelijking stelt A een consrante voor die van de

dynamische karakteristiek van het systeem aÍhangt. G is een

faktor die aÍhangt van het verloop van het ruissignaal en de

vonn van de impulsresponsie van het filter (zie par. 2.1 en

[Roufs, 1973]).

Definieer nu:

GeA - D
Y,= '- 

o-be,-a 
(2.5)

J\rdJ

Vergelijking (2.5) substitueren in (2.1) geeft:

p- t f "-"'d* (2.6)t G J-ooro

.Y.
.,l l' "''rd*=ó(y) (2.7)

,E J.- J

De funktie O(Y,) staat getabeleerd lBock and Jones, 1968 tabel
J

All en wordt in het programma gebruikt. De met bias behepte

geschatte waarde van Y, wordt gegeven door y. Voor de

variantie van yj geldt [zie Roufs, 1973):

var(y,) = *#, (2.8)
J

Hierbij tijn ï weegfactoren en door gebruik te maken van deze

faktoren worden de meenvaarden met ecn lage variantie zwaarder

ll



gewogen dan die met een hoge variantie bovendien wordt

rekening gehouden met onzuiverheden ten gevolge van niet

lineariteiten. De waarde "* ï staat getableerd [Bock and

Jones, 1968, tabel A6l en is gelijk aan het omgekeerde van de

vananue van

Het is de bedoeling dat we de waarde van a en b in
vergelijking 2.5 zngoed mogelijk benaderen. Dit kan door de

volgende uitdrukking te minimaliseren:

(v - Y)2
e=I .}*$ =f ww1y.+a-be.)2 (2.9)

? var( y.) ? j-, j í
Uit vergehjking 2.9 volgt dat we de afstand tussen yi 

"n 
Yi

in het kwadraat, gewogen met l/var(y r) zo klein mogelijk

willen maken. De partiële afgeleiden van deze vergelijking

gelijk stellen aan nul levert:

^ L We(Y- Y1
t - t J"i

I we(e- Ë)
JJ J

Met gewogen gemiddelde waarde:

(2.10)

t=

Voor de schatting van a vinden we:

,rl-a=De-v
'n

De variantie van b wordt gegeven door de onderstaande

vergelijking:

var(b) =

En voor à:

I we
en É- rr

I'w
J

I, Nw.e.(e.- Ë)
JJ )

I wv
J- J

tw
)

(2. r 1)

(2.r2)

(2.r3)

t2



va(à)= I * 
-e2

L Nw L Nwe (t,- Ë)

De ClozierccËfficiënt wordt als volgt bepaald:

o=I
€rà

Hieruit volgt voor de helling van de psychometrische curve:

íoo l_ I

I d r"sf ,J" 
- rrtg'tr "l

Met als variantie:

.,",ff oo-l I = var(à)vaÍll 

-fl. 
a roe,o' J.,.l 

^2

(2.r4)

(2.15)

(2.16)

(2.17)

Voor de drempel e, Beldt dat de kans P = 0.5 (Y = 0), dus:

/\
ê, = + (2.18)
'b

De variantiecoefficiënt wordt gegeven door:

s(e,) o 1

(2.re)=êê
l r /.vNIW

J

r3



Hoodstuk 3. Beschrijving van de meetopstelling.

De meetopstelling bestaat uit drie componenten: de Apple

Ile-computer, de prograrnmeerbare lijnengenerator (PLG) en de

monitor (zie figuur 3.1). Via de twee antwoordkasdes (a/nee

en staríopnieuw) worden de ingangen van de PLG door op een

knop te drukken logisch laag gemaakt. De antwoorden worden via

de PLG doorgegeven aan de Apple en dan verder verwerkt. Nadat

het programma (slopedet3) opgestart is kan via de 'start-knop'

een stimulus gegenereerd worden. Indien de stimulus gezien

wordt wordt op de 'ja-knop' gedrukt anders op de 'nee-knop'.

Door op de 'opnieuw-knop' te drukken wordt het vorige antwoord

niet gebruikt voor de berekening van de helling van de

psychometrische curve. Door weer op de 'start-knop' te drukken

wordt de meting opnieuw gedaan.

composite
video IEED48&

BUS

je/uee

PROEFPERSOON

Figuur 3.1. Een schematische weergave van de meetopstelling.

VIDEO-

GENERATOR
MONITOR

APPLE tr-c
MEET

COMPUTER
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3.1. De meetcomputer.

De computer, een Apple IIe, verricht in de opstelling zowel

een reken- als besturingstaak. De PLG, die zelf ook met een

microprocessor is uitgerust, onwangt zijn besturings-

commando's van de Apple.

Om het voor de Apple mogelijk te maken data uit te wisselen

met de PLG, is in slot nurlmer 2 een lEEE-488-interface kaart

geïnstalleerd. Deze kaart wordt ondersteund door het

software-pakket 'LABIEEE', dat bestaat uit losse procedures

geschreven in Apple pascal.

Tijdens het schrijven van pascal programma's voor de Apple

mo€t er rekening mee worden dat het compileren uiterst

langzaam gaat. Bovendien mogen de procedures niet te lang zijn

omdat anders een foutmelding wordt gegeven (errormessage 253).

Dit maakt het noodzakkelijk om procedures op te splitsen in

kleinere procedures en deze in de 'hoofdprocedure' aan te

roepen. Dit geeft een ondoorzichtige structuur in het

programma.

Het werken met de Apple editor is uiterst omslachtig omdat er

niet, bijvoorbeeld niet zoals bij normale editors, gewoon met

behulp van de 'pijltjes-toetsen' door de tekst kan worden

bewogen. Van regel veranderen gebeurt door het indrukken van

contr-o (omhoog) en contr-l (ornlaag) [zie Apple Corporation,

19801. Het is dan ook aantrekkelijk om de tekst op een andere

computer te schrijvcn (bijvoorbeeld een VAX) maar men moet er

dan rekening mee houden dat de Apple end-of-line en

end-of-file karakters mist. Vóór het oversturen naar de Apple

moeten deze karakters toegevoegd worden.

l5



3.2. De monitor.

De monitor wordt aangestuurd door de videospanning die de PLG

genereerd. De in de opstelling gebruikte monitor is een Conrac

2400 High Resolution monochrome monitor met in het kort de

volgende eigenschappen:

hoge resolutie: 1280 pixels horizontaal bij

960 pixels vertikaal.

maximale bereikbare luminantie 514 cÀ1m2.

zwart-wit beeld, waarbij gebruik is gemaakt

van zeer snelle fosfor.

Voor een volledig overzicht van de specificaties van de Conrac

wordt verwezen naar de handleiding bij de monitor [Conrac

Corporation, 19871.

Figuur 3.2. Het verloop van een

functic.

beeldlijn: een Gaussische

LvÏ
(cdlm2)l
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De lijnen die op het beeld verschijnen zie niet rechthoekig

van vorrn maar hebben een Gaussisch verloop (zie figuur 3.2).

Voor de berekening wordt het verloop van de lijnen benaderd

door rechthoekig verloop met maximu. L*" en breedte Áx. Het

oppervlak onder de twee funkties is even groot.

Bij de generatie van een beeld schrijft de elektonenstraal in

de monitor van links naar rechts lijnen op het beeldscherm,

beginnende vanuit de linkerbovenhoek. Ieder beeld (frame)

wordt opgebouwd uit twee halve beelden (rasters). De lijnen

waaruit deze twee rasters bestaan, worden na elkaar geschreven

en liggen precies tussen elkaar in (interliniëring). Als we de

lijnen van boven naar beneden nummeren van 1 tot 625, dan

bestaat het ene raster uit de even lijnen en het andere uit de

oneven lijnen. Eén raster wordt in 20 ms geschreven

(rasterfrequentie = 50 Hz) en dus een compleet beeld in 40 ms

(beeldfrequentie = 25 }J'z). Door gebruik te maken van

interliniëring ervaart het menselijke visuele system als het

ware een beeldfrequentie van 50 Hz, waardoor de beeldflikker

niet hinderlijk is.

3.3. De programmeerbare lijnengenerator.

Het realiseren van de videobeelden gebeurt in de

prograrnmeerbare lijnengenerator (PLG). Hiermee is het mogelijk

beelden of beeldopeenvolgingen te genereren bestaande uit

lijnpatronen, waarbij elke lijn een constante sterkte hecft.

Een beeld bestaat uit 625 lijnen (zie par. 3.2), dre in twee

rasters geschreven worden. Van deze 625 lijnen zijn de

middelste 512 prograrnmeerbaar. De ll3 lijnen die niet

programmeerbaar zijn, vallen aan de boven-en onderkant van het

beeld en lrijgen hetzelfde niveau als lijn 0.

t7
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Omdat bij de Conrac de interliniëring niet goed funktioneert,

zit op de PLG een knop waarmee één raster vertraagd kan

worden. Hierdoor wordt de juiste interliniëring bereikt.

Voor een uitgebreide beschrijving van de PLG wordt verwezen

naar de IPO-handleiding nummer 77: 'Programmeerbare Lijnen-

Generator (PLG)'.

Een blokschema van de PLG staat in figuur 3.3. In deze figuur

wordt in de video DAC het twaalf bit woord omgezet in een

analoge spanning, die de monitor aanstuurt.

Figuur 3.3. Een schematische voorstelling van de PLG.

In de conversie tabel (zie fig. 3.3) wordt het acht bit, woord

dat uit de Apple komt omgezet rn een twaalf bit woord (zie ook

hoofdstuk 4). Het sequencc geheugen, dat I KByte groot is,

ANTWOORD.
KASTJES

IEEE.{E&
BUS

PLG

INTER-
FACE

l8



bevat het sequence record. In het pattern geheugen zijn de

beelden opgeslagen die door de PLG gegenereerd moeten worden.

Dit geheugen is 50 Kbyte groot en kan 100 verschillende

beelden bevatten.

Het programmeren van de PLG gebeut door vanuit de Apple

zogenaamde records over te sturen via de IEEE-488 bus. Over

deze bus worden vier soorten records verstuurd. In iedere

record wordt de werkelijke informatie vooraf gegaan door een

record-identifier. Dit is een byte die aangeeft hoe de

inforrratie geihterpreteerd moet worden. Het laatste byte van

de record is een checksum, waÍumee gecontroleerd kan worden of
de informatie goed onwangen is.

De vier verschillende records worden hieronder genoemd en kort

beschreven (zie ook figuur 3.4):

Command records: deze bevatten de besturingscommando's voor

de PLG, namelijk:

start sequencer

stop sequencer

enable sequencer

disable sequencer

clear sequence geheugen

Pattern records: deze bevatten de informatie die nodig is voor

het opbouwen van een beeld. De informatie begint met een byte

die het pattern nummer (0...99) voorsteld. Dit nummer wordt in
de sequence record gebruikt. Daarna komen er 512 bytes die elk

een beeldlijn voorstellen. De waarde van een zo'n byte geeft

het luminantie niveau van de desbetreffende lijn aan.

l9



PATTERN
RECORD

SEQUENCE
RECORD

COMMAND
RECORD

CURRENT-STATE
RECORD

voor cll rrD dc
512 lijacn bct livoru

rqucnccdrtr

toF b...roi 512 x { foo... fFF ) t)(x
chclrum

óccbum

prttern prttcrn
hÈcorcl number

curr. ptetc s,lr.Dr. te,ntet leer dat óccltum
ff:lii'6", nïË'*iïs i. *:.ï'J::fii"

Figuur 3.4. Een overzicht van de verschillende records.

Sequence records: hiermee wordt de volgorde bepaald waarin de

patterns vertoont moeten worden. Een sequence record is
opgebouwd uit verschillende states: toestanden waarin de PLG

kan verkeren. Een voorbeeld wordt gegeven in figuur 3.5. Elke

state heeft een output: het nummer van het beeld dat

gegenereerd moet worden, voorgesteld door het pattern nummer
(zie bijvoorbeeld '$0B' in figuur 3.5) en het aantal keren dat

het beeld vertoont dient te worden (in figuur 3.5 '$0A' maal).

Elke state kan uitgebreid worden met sprongen naar andere

states. De volgende state is dan aÍhankelijk van de vier
digitale ingangen, die aanwezig zijn aan de voorkant van de

PLG. Op deze ingangen worden tijdens de metingen de twee

antwoordkastjes aangesloten, \ilaaÍrnee de proefpersoon de

opeenvolging van de beelden kan beihvloeden. De annryoord-

20



kasdes worden beschreven in appendix B.

-toi - s-r.Irï-iór
IOg ER VOLGEN NOG 9 BYTES VOOR DE?'E STATE
tOB GENEREER BEELD NUMMER tOB
toA DoE DIT GEDURENDE ro (=ls1; BEELDTIJDEN
3OT ALS DIGIT. INPUTS HET GETAL 3OT VORMEN'
IO3 GA DAN NAAR STATE 303

102 ALS ZE 302 VORMEN,
3O4 GA DAN NAAR STATE 304

305 ALS ZE 3OF VORMEN,
lol GA DAN WEER NAAR DEZE STATE (301)

305 GA NAAR STATE 305
-roz -sT.{Títo2-

Figuur 3.5. Een voorbeeld van een state uit een seqence record.

Current-state records: hiermee meldt de PLG de state waarin

hij zich bevindt. Verder wordt de Apple op de hoogte gesteld

van de eventuele fouten in de communicatie tussen de Apple en

de PLG. Hierbij wordt dan een service-request verzonden met

bijbehorende foutcode.

3.4. Het meetprogramma SLOPEDET3.

Met behulp van het programma SLOPEDET3 kan de helling van de

psychometrische curve, de CtozierccËfficiënt en de drempel

bepaald worden. Dit programrna is de verbeterde versie van het

programma SLOPEDET2 welke geschreven is door R.W.J.P. Bijlard

[zie Bijlard, 1988].

Het programma zelÍ bestaat uit een hoofdprogramma dat gebruik
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maakt van een aantal procedues en functies die zijn opgenomen

in de Apple pascal bibliotheken PLGLIB en SEPALIB. Deze

bibliotheken staan gecompileerd op 'boot disk A' onder de naam

'system.library'. Op 'boot disk A' staat ook het besturings

programma voor de Apple. Op de diskette met de naam 'boot disk

B' staat het gecompileerde SLOPEDET3-prograrrma. De progrÍunma

tekst staat op de diskette 'y'act'. Het programma SLOPEDET3

wordt opgestart door de 'boot disk A' in drive #4 van de Apple

te doen en 'boot disk B' in drive #5. Door gebruik te maken

van het commando X(excecute) en daarna de naam van het

pro$amma in te typen, start het programma.

Het prograÍnma waagt eerst naar de waarde van de stijg-daal

tijd. Deze dient opgeven te worden in aantal frame-tijden (40

ms). Voor dynamische metingen wordt de waarde 0 opgegeven;

voor quasi-statische metingen bijvoorbeeld de waarde 5. Daarna

moet de stimulus-duur opgegeven worden in aantal frame-tijden.

Het programma genereert dan een sequence record en stuurt deze

over naaÍ de PLG. Daarna moet de achtergrond luminantiewaarde

bekent gemaakt worden. Deze wordt opgegeven in grijswaarde

(0...255). Wanneer de waarde 0 wordt in getypt en

conversietabel I gebruikt wordt, komt de luminantiewaarde van

de achtergrond ongeveer overeen met de gemiddelde

luminantiewaarde van een HiBri-televisiebeeldbuis (200 cd/mz).

Daarna wÍutgt het programma om het aantal lijnen dat gebruikt

wordt voor de meting. De gebruiker kan vervolgens kiezen uit
de mogelijkheden A, B en C, die een geschikt interval van

grijswaarden zoekt waarin gemeten wordt:

A: De lengte van het begin-interval wordt maximaal genomen. De

bovengrens van het iteratie-interval heeft de grijswaarde 255

en de ondergrens grijswaarde 0.

B: De geb'ruiker geeft znlf de onder- en bovengrens

22



van het begin-intenrd oP.

C: Het gehele iteratieproces wordt overgeslagen. De

gebruiker moet vijf punten opgeven met oplopende

grijswaarde. De punten moeten zo gekozen zijn dat

de bijbchorende procent-coÍrect scores tussen de SVo

en 95Vo zullen liggen.

Het iteratieprocess stopt wanneer de procent-colrect scores

tussen de 20Vo en SOVo liggen, of wanneer het interval een

znkere minimale lengte bereikt heeft. Het prograrnrna SLOPEDET3

genereert dan vijf grijswaarden (keuze A of B) of gebruikt de

via keuze C ingevoerde waarden om de helling van de psycho-

metrische curve, de Croziercoëfficiënt en de drempelwaarde te

berekenen. Tevens wordt de variantie in de helling en in de

drempel afgedrukt. Wanneer de keuze van het interval van

grijswaarde niet juist is zoekt het programma 'on-line' een

geschikter interval. Er geldt wel dat minmaal drie grijs-

waarden geschikte procent-correct scores moeten hebben (tussen

de lOVa en 90Vo). Is dit niet het geval dan wordt het programma

afgebroken en dient het interval aangepast te worden.

Tijdens de meting worden er in willekeurige volgorde en in

counterbalance tenminste vijf verschillende grijswaarden

aangeboden. Bij elke grijswaarde worden twintig dezelfde

stimuli gegenereerd (tien 'heen' en tien 'terug').

Voor een verdere beschrijving van SLOPEDET3 wordt verwezen

naar het IPO rapport nummer 661: 'Een automatische

meetopstelling voor het meten van statische-en dynamische

lijnspreidfunkties van het menselijke visuele systeem' van

R.W.J.P. Bijlard [Bijlard, 1988].
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Hoofdstuk 4. Uking van de apparatuur.

4.1. Systeembeschouwing van de programmeerbare lijnengenerator.

De programmeerbare lijnengenerator (PLG) wordt bestuurd vanuit

de Apple via een IEEE-bus. Hierbij wordt een grijsniveau

aangeboden met een resolutie van acht bit, verder in het

verslag aangeduid met grijswaarde (GW). Deze grijswaarde is

een maat voor de luminantie van één beeldlijn. In de PLG wordt

dit acht bit woord via een tabel omgezet in twaalf bit,
voorgesteld door grijswaarde G', om dan aangeboden te worden

aan een DAC, die er een analoog videosignaal van maakt. Er
zijn acht verschillende tabellen in de PLG aanwezig om

verschillende bereiken in de videospanning te realiseren. Van

deze tabellen gebruiken we één tabel (tabel l) voor de

bepaling van de psychometrische cune. De monitor is geijkt

met behulp van tabel 0 en tabel l.

De grijswaarde G' loopt van decimale waarde 1228 tot 4096 en

wordt met behulp van de DAC omgezet in een videospaning die

variëert van 0 tot 0.7 volt, waarbij 0 volt een 'zwaÍt' beeld

geeft en 0.7 volt een 'wit' beeld. Het interval lopend van G'

= 0 tot G' = 1228 wordt gebruikt voor het genereren van de

syncpulsen. Voor het verband tussen de videospanning V"ia (in

mV) en G' geldt dan:

v"ia = TttS$2ryx (G'-1228) = 0'244 x (G'-1228) (4.1)

Tabel 0 geeft een lineair verband tussen de grijswaarde GW en

G' volgens:

G' = l22B' (4095-1228) - Gw @.2a)----5-^
en tabl I volgens:
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C' = 34'17 t @095-3477) '+ 

-S;-x 

GW (4.2b)

Wanneer gebruik wordt gemaakt van tabel 0 varieert de

grijswaarde G' in 255 stappen van 1228 tot 4095, en de

videospanning van 0 tot 700 mV zodat theoretisch de spanning

verloopt volgens:

t' 7ffi= GW = 2.74 GW tmvl (a.3a)Yvrd = 755
Bij gebruik van tabel I varieert de videospanning van 542 tot

700 mV, zodat geldt:

v"ia = ry,fl8)- GW + s42 = 0.59 cw + 542 tmvJ (4.3b)

De vergelijkingen 4.3a en 4.3b vormen de theoretische

overdracht tussen de grijswaarde GW en de videospanning Vua.

In de volgende paragraaf wordt de relatie bepaald aan de hand

van ijkmetingen.

4.2. IJking van de PLG.

De relatie tussen de grijswaarden GW en de videospanning die

de PLG genereert, is gemeten met behulp van de opstelling

zoals die gegeven is in figuur 4.1. Er wordt gebruik gemaakt

van het prograÍnma YKPRG4 dat beelden genereert met een

constante grijswaarde. De meting wordt uitgevoerd vanaf

grijswaarde G'=3477 wat de achtergrondwaarde is bij de meting

van de helling van de psychometrisch curve. Voor tabel 0

begint de meting dus met GW=200 en voor tabel I met GW=0. De

grijswaarde GW wordt verder verhoogd met stappen van twee.
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piekvol I tDeteÍ

Figuur 4.1. Meetopstelling om het verband tussen GW en Vvia te

bepalen.

De metingen zijn uitgevoerd met behulp van een piek-voltmeter.

De resultaten staan in de bijlage en in figuur 4.2. De

grijswaarden liggen in een gebied dat belangrijk is voor de

bepaling van de helling van de psychometrische curve.

Tnals in de figuw 4.2 te zien is, is het verband tussen de

grijswaarde en de videospanning lineair. De kleinste kwadraten

benadering van deze functies worden gegeven door:

V"ia = 2.77 GW

V"ia = 0.56 GW + 554

[mV] voor tabel 0

[mV] voor tabel I
(a.aa)

(4.4b)

De theoretische vergelijkingen komen overeen met de geijkte

gootheden, zeker geaen de nauwkeurigheid in de videospanning

die door de PLG wordt gegenereerd (kleiner dan lmV [Jonker,

le87l).
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Figuur 4.2. Yerband tussen grijswaarde en videospanning.

4.3. Systeembeschrijving van de monitor.

Voor het verband tussen de videospanning en de luminantie van

een monitor wordt in algemeen de volgende vergelijking

gehanteerd:

L(V"ia) = con x (V'ia)Ï + brigh

Hierbij is L(V'ia) de luminantie [cd/m2], con een maat voor de

instelling van de contrast-potmeter en brigh voor de

brightness-potmeter. Voor alle metingen hebben con en brigh

een waarde die gelijk is aan de fabrieksinstelling. Dezc

instelling wordt gerealiseerd door de twee potmeters in te

(4.s)
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drukken.

Omdat V"ia eenvoudig om te schrijven is naar GW met formule

4.4a en GW gegenereerd wordt met het computerprogrÍunma, wordt

voor de ijking gebruik gemaakt van:

L(G$D = con' x GWÏ + brigh [cd/m2] (4.6)

met con' = con x 2.77I voor tabel 0.

De logaritme nemen van formule 4.6 levert:

log L(GW) = log (con' x GWT + brigh) (4.7)

en voor voldoende grcotte van GW (waar brigh < con' x GWÏ):

logL(GW) =ïx log G + logcon' (4.8)

Vy'anneer deze vergelijking in een grafiek wordt uitgezet laijgt
men de zogenaamde luminantie-reproductiecurve, waarbij y, dit
is de luminantie reproductiecoefficiënt, het verband aangeeft

tussen log GV/ en log L in het lineaire deel van de curve. Bij
een te lage grijswaarde wijkt de cunre af van rechte door de

invloed van brigh (zie vergelijking 4.7) en bij een te hoge GW

door clamping van de stroom in de beeldbuis.

4.4. De equivalente luminantie l-* ..

Bij de tjking wordt de luminantie van één lijn bepaald. Het

verloop van het lijnprofiel heeft wijwel een Gaussisch

karakter, zodat de oppervlakte onder dit lijnprofiel bepaald

kan worden met behulp van:
/-

Ao.ur, = L-a x t/ 2n x o (4.e)

Waarbij L*, topwaarde van het Gaussisch lijnprofiel is en o
bepaald wordt door halve breedte van de curve, gemeten op het
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punt waar de topwaarde een factor e'tzufgenornen is [Bijlard,
19881. Dit oppervlak wordt benaderd door het oppervlak onder

een rechthoekige puls met breedte Áx en hoogte L"ou, (zie

figuur 4.3). 
^x 

is de gemiddelde afstand tussen de toppen van

twee beeldlijnen. L** volgt uit:

A
L*, = lF [c.d/m21

L-^... is nu de luminantie van een rechthoekige puls, die qua
cqur

oppervlak equivalent is aan het oppervlak onder het gaussisch

verloop van een beeldlijn.

Figuur 4.3. Het profiel van een beeldlijn met de benadering.

4.5. IJking van een beeldlijn.

Met behulp van YKPRG3 wordt, bij een constaÍlre achtergrond,

één beeldlijn aangestuurd met e,en te variëren grijswaarde.

Dezc lijn wordt gescand met een luminantiemeter en een scanner

(4.10)

LvÏ
(cdlm2)l

I
I

I
I

I
tl,l
rl
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(Pritchard). De scanner meet de luminantie door een zeer

smalle spleet die loodrecht op de beeldlijn van beneden naar

boven wordt bewogen. Per meetpunt wordt de gemeten luminantie

opgeslagen op de diskette van de meetcomputer II, een tweede

Apple tre (figuur 4.4)

piekvol tmctcr

Pritchard 

Ë

Figuur 4.4. Meetopstelling voor de ijking van een beeldlijn.

De ijking wordt uitgevoerd met tabel 0. Voor de achtergrond is

weer grijswaarde 200 genomen. De lijn wordt gescand van

grijswaarde 200 tot 255 in stappen van 5. In bijlage E staan

de resultaten vermeld en in figuur 4.5 zijn de grijswaarden en

de equivalente luminantie op log-log basis uitgezet.

Met het programma REGRES is de kleinste kwadraten oplossing

voor een rechte door de curve bepaald:

log L.qoi = 2.83 x log Gw - 4-24 (4.11)

Het ijkverband met tabel I wordt dan:

log L*oi = 2.83 x log( 6.85x10-3x Gr$/ + 6.43)

Ondanks de grote voeding van de monitor, kan een lagere

luminantie verwacht worden als niet één lijn maar het hele

scherm aangestuurd wordt. Om het verschil te bepalen is de

(4.r2)

mcc t -

comlu l cÍ
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luminantie gemeten met een 3o veld in plaats van een spleet-

diafragma. Hierbij is het programma YKPRG4 gebruikt dat het

hele scherm met één grijswaarde aanstuurd. Deze curve is ook

in figuur 4.5 uitgezet en opgenomen in bijlage E. Zoals te

verwachten is de luminantie reproductieccËfficiënt lager dan

bij de vorige meting. Het ijkverband wordt nu gegeven door:

tog L" = 1.9 x log GV/ - 17.6 (4.13)

Omdat voor het meten van de psychometrische curve gebruik

wordt gemaakt van een vaste achtergrond-luminantie en één

lijn, wordt de relatie, die wordt gegeven door formule 4.72,

gebruikt. Voor de meting van de psychometrische curve wordt

slechts een klein interval van de grijswaarden gebruikt, zodat

de formule 4.12 benaderd kan wordcn door een rechte lijn. De

eerste taylor benadering van deze functie rond GW = 0 wordt

dan:

Deze waarden zijn ook geijkt en staan in bijlage E. Ook

hiervan is met behulp van REGRES een kleinste kwadraten

oplossing gefit, die er als volgt uitziet:

L.=0.54xGW+186
cqul

= 0.56 x GW + 219
cqur

lcd/m2l

lcd/m2l

(4.r4)

(4.1s)

Opvallend is de relatief groot verschil in de offset nlssen

beide resultaten. Deze is niet van belang omdat bij bepaling

van de psychometrische curve gemeten wordt ten opzichte van de

achtergrond, zodat de offset wegvalt. De helling van de curves

zijn wel wijwel gelijk aan elkaar. Door deze controle meting

blijkt de eerste ijking reproduceerbaar te zijn, zodat de

ijking gebruikt worden in het progÊunma SLOPEDET3 voor de

meting van de psychometrische curve.
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Hoofdstuk 5. Verande n aan het meet ramma.

Voor de meting van de helling van de psychometrische curve is

een programma geschreven door R.W.J.P. Bijlard (SLOPEDET2).

Omdat het voor het eerst gebruikt zou gaan worden, is vooraf

een controle ijking verricht. Bij deze ijking is een beduidend

hogere luminantiereproductie-ccËfficiënt gevonden. Bij gebruik

van dit programma bleek de gemeten helling veel lager te zijn

dan uit vorige metingen te verwachten was. De tests en de

veranderingen die naar aanleiding hiervan zijn aangebracht

worden beschreven in de volgende paragrafen.

Bij onze voorgangers was het gebruikelijk om de stimulus te

verzwakken met behulp van een dB-verzwakker. Bij een

detectiekans van l00Va wordt de luminantiesterkte afgebeeld op

0 dB. Dit heeft tot gevolg dat de helling van de

psychometrische curve negatief is en de waarde uitgedrukt

wordt in dB. Omdat hier wordt uitgegaan van een logaritmische

schaal, is het moeilijk om deze gegevens te vergelijken met

eerdere metingen. Daarom wordt behalve de helling ook de

croziercoëfficiënt en de drempelwaarde berekend. De gemiddelde

waarden die werden verkregen over 15 metingen waÍen:

H=2.2
ole = 0.42

D = 0.56

[1[og Td]

trdl

De te verwachten o/e ligt tussen de 0.15 en de 0.20; de

gemeten waarde is dus veel te groot. Omdat de luminantie-

reproductie-ccËfficiënt bij de controle ijking hoger was dan

in het programma SLOPEDETZ, is de meting overgedaan over een

klein gebied. Dit is in de paragraaf 'Llking van een

6ssldlijn' beschrcven onder de naam 'eerste taylor benadering

van de ijkrelatie'. Hieruit blijkt dat de ijkrelatie goed is,
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z;c:d,at gezocht moet worden naar een andere fout.

Ten eerste bleek bij het controleren van het programma in de

library-tekst SEPALIB een fout te staan. In de opbouw van een

stimulus werd de grijswaarde gedeeld door 5 mer de functie

DIV. Deze functie deelt door 5 en rond het getal naar beneden

af op een geheel getal. Door dezn functie werden vijf
opeenvolgende getallen afgebeeld op één getal. 7n werd GW = l0
tot en met GW=14 afgebeeld op GW=10, GW=15 tot en met GIV=19 op

GW=15. Met behulp van de functie MOD is dit tekort opgeheven.

Maar de verbetering was niet wezenlijk omdat de meting

verricht werd tussen GW=20 tot en met GV/=30, en het programma

als nog drie verschillende grijswaarden genereerde waardoor

bij berekening van helling van de psychometrische curve geen

wezenlijk verschil optrad.

Ten tweede is de overdracht van de PLG gemeten om de

lineariteit van de videospanning te controleren. Dit is
vermeld in paragraaf 4.2'Uking van de PLG'. Zo als daar

vermeld is, voldoet de PLG aan de gestelde eisen.

Ten derde heeft J.G. Jonker een speciale uitgang op de PLG

gemaakt om het geheugen van de PLG uit te kunnen lezen en zo

de communicatie tussen de computer en de PLG te kunnen

controleren. Het bleek dat zowel het sequence-record als het

pattern-Íecord goed werden overgezonden van de meetcomputer

naar de PLG. Ook hiermee kon de te lage waarde van de helling

van de psychometrische curve niet verklaard worden.

Omdat de hele overdracht van meetcomputer naar monitor
gecontroleerd is en geen afwijking meer aan het licht is
gekomen, is besloten extra mectmogelijkheden aan het programma

toe te voegen om de oorzaak van de kennelijke fout op te
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sporen. Hiertoc was het nodig enige veranderingen in het

prograÍnma aan te brengen, namelijk het dynamisch meten van

balken van verschillende dikten.

De constanten RIFATIME en STITIME worden variabel gemaakt en

ingevoerd aan het begin van het progaÍlma. Er wordt een

variabele STRIP ingelezen en door gegeven in de header van

procedure MAKE-REF van library SEPALIB die het aantal lijnen

van de balk aangeeft.

hoefpersonen voor deze metingen wÍuen prof. dr. ir. J.A.J.

Roufs en F.J.J. Blommaert, waaryan de hellingen van de

psychometrische curve bekend zijn. Doordat deze resultaten nog

steeds een bias gaven, zijn de resultaten 'met de hand'

uitgezet. Nu hebben de hellingen wel de te verwachten grootte.

De methode om de helling te berekenen blijkt niet goed te

werken als dit door een computer wordt uitgevoerd omdat deze

geen rekening houdt met de onnauwkeurigheden in de

interpretatie van de staarten van de curve (zie par. 2.2). On'r

een zuivere schatting van de helling te berekenen wordt nu de

methode van Bock en Jones toegepast. Deze leverde wel de

verwachte waarde van de helling.

Bij het testen van dit prograrnma zijn de volgende

verbeteringen toegevoegd:

a. Met de opnieuw-knop kon een stimulus opnieuw gestart

worden. Deze functie is uitgebreid zcdrat nu ook het vorige

andwoord gewist wordt. Als nu een fout gemaakt wordt, kan het

antwoord verbcterd worden door eerst deze knop te gebruiken en

daarna cen nieuwe stimulus te starten.

b. De varianties van de gemeten waarden worden ook berekend.

Er wordt ecn waarschuwing gegeven wane€r deze te hoog zijn en

eigenlijk niet gebruilc kunnen worden voor de bepaling van de
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psychometrische curve.

c. Het aantal metingen wordt verhoogd als blijkt dat de

metingen niet voldoende over het interval van 5 tot 95Va

verspeid liggen. De connole vindt plaats voor de

counterbalance- meting begint. Er wordt een nieuwe meting

gedaan als óf het minimum van de gemeten percentages boven de

40Vo ligt óf het maximum onder de 60Vo óf geen vijf metingen in

het interval van 10 tot en met 90Vo liggen.

Door deze veranderingen is het mogelijk de metingen nog

sneller uit te voeren en zijn de gegevens op waarde te

schatten door toevoeging van de varianties.
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Hoofdstuk 6. Meetresultaten.

Ter controle van het programma is de helling van de

psychometrische curve bepaald van twee proefpersonen, te weten

J.A.J. Roufs en I.M. Mols. Tijdens deze metingen werd al snel

duidelijk dat de croziercoëfficiënt aÍhangt van het aantal

lijnen dat voor de stimuli wordt gebruikt. Daarom zijn nog een

aantal metingen verricht waarbij het aantal lijnen varieert.

prosfr:ersoon:

D.1t

a1u

o.c.ê

.J.L-J

Figuur 6.1 Het verband tussen de croziercoëffïciënt en

stimulus breedte in aantal beeldlijnen.

Voor deze metingen worden dynamische stimuli gebruikt met een

duur van 40 ms. Bij één lijn is er een duidelijke grens tussen

waarnecmbaarheid en niet waarneembaarheid. Deze lijn tekent

zich sterk af tegen de achtergrond. Vandaar dat de
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croziercoëfficiënt zo'n lage waarde heeft. Bij meerdere lijnen

is er slechts een 'on-rust' waarneembaar in het beeld. De grens

tussen de achtergrond en de stimulus vervaagt waardoor het

moeilijker wordt om te beslissen of de stimulus gezien

is. De croziercoëfficiënt neemt ro€ ror 0.18 à 0.20 bij 6

lijnen en blijft verder constant. De meetgegevens staan in de

tabellen E.6 en E.7.
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Hoofdstuk 7. Conclusies en aanbevelingen.

Het programma SLOPEDET2 voor het meten van psychometrische

curve is aangepast, omdat bleek dat dit niet goed werkte. Voor

de berekening van de helling van de psychometrische curve werd

de methode gebruikt die de lineaire reglessie berekend van

vijf punten tussen 20 en 80Vo. Deze methode werkt erg goed als

de helling 'met de hand' wordt bepaald. Bij de berekening door

de computer ontstaat er echter een bias, zodat de helling niet

voldoende steil wordt verondersteld. Dit is veranderd door de

methode van Bock en Jones toe te passen die weegfactoren

introduceerd voor de meetwaarden. Hierdoor worden wel waarden

voor de helling van de psychometrische curve gehaald, zoals

die werden verkregen bij onze voorgangers.

Verder zijn er een aantal programmeerfoudes uitgehaald en tal

van andere aanpassingen verricht, die het prograÍnma flexibeler

maken in het gebruik. Men heeft nu de mogelijkheid om

dynamisch en statisch te meten en een variabel aantal

beeldlijnen te gebruiken. Ook zal de meting doorgaan als niet

voldoende punten in de psychometrische curve worden

bemonsterd. Verder worden de variantie in de helling, Crozier-

coëfficiënt en drempelwaarde berekend.

Met behulp van dit programma, dat wij de naam SLOPEDET3

gegeven hebben, kan snel een helling van de psychometrische

curve worden gemeten. Deze helling is nodig voor de meting van

onder andere lijnspreidfuncties.

Het verdient de aanbeveling om de meetcomputer te vervangen

door een PC (IBM-compatible computer) omdat de nu gebruikte

Apple veel te traag is voor 'on line' metingen en het geheugen

te klein is om goed mee te kunnen werken.
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Appendix A. Lijst met gebruikte symbolen.

afk. betekenis ev. eenheid

t
x
Át
Áx
E

tct

€,

toJ

St',0

tijd
plaats
oplichttijd voor pulsvormige stimulus
breedte van pulsvormige stimulus
retinale verlichtingssterkte

increment van retinale verlichtings-

sterkte t.o.v. de achtergrond

drempelwaarde van e,

pulsvormige stimulus in plaats en
tijdsdomein
gefi lterde ingangssignaal
ruissignaal
gefilterde ingangssignaal en ruissignaal
uitgangssignaal van piekdetectie signaal
0a/nee)
interne detectiedrempel
kans dat een stimulus wordt gedetecteerd ,luminantie cdlm'
verschil in luminantie tussen heldere
lijn en achtergrond
luminantie van puls met gelijke

oppervlakte als een gaussische puls
pupiloppervlakte

programmeerbare lijnen generator
standaard deviatie
grijswaarde van 8 bit door de meetcomputer
gegenereerd
grijswaarde van 12 bit na omzetting van
GW in de PLG
videospanning (uitgang van PLG)
luminantie-reproductie coëffi ciënt
het oppervlakte onder een gaussische

beeldlijn
helling van de psychometrische curve
crozierccËfficiënt
variantie van o/e
variantie van de helling H

cdlm2

msec of psec
lijnafs.
psec
pm
Td

Td

Td

Td

cilt{r2
mm"

Vof mV

cd/rp
Td-'

D'/D'
P
L
AL

U(x,t)
11(x,t)

](x.t)
Z(x,t)

L
equr

A
P

PLG
S.D.
GW

G'

V"ia
T
A

gruss

H
ole
s(o)/e
s(d)
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Appendix B. Antwoordkastjes.

Om de experimenten te besturen heeft de proefpersoon twee

antwoordkasdes ter beschikking (zie figuur B.1). Met het in
de figuur rechts afgebeelde kastje kan de proefpersoon, na het

aanbieden van de stimulus door geven of hij de stimulus gezien

heeft of niet (ialnee). Met behulp van het linker kasde kan

de proefpersoon een stimulus starten (stan) of een vorig
andwoord herroepen (opnieuw) om daarna een nieuwe stimulus te
starten. De kastjes worden volgens de figuur aangesloten op de

ingangen 11 tot en met 14 van de PLG.

=
Figuur B.l. De -**rOfastjes, die bij de experimenten gebmikt

worden.

T4II It2

START
groe n

OPN I EUV/
bl auw
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Appendix C. Retinale verlichtingssterkte.

De verlichtingssterkte E is gelijk aan de lichtflux O die per

oppervlakte-eenheid op een vlak valt. Voor een infinitesimaal

klein oppervlak dA wordt de verlichtingssterkte E gedefiniëerd

door:

doL_ TT
Hierbij is dO de lichdlux die op het oppewlak dA valt. De

eenheid van de verlichtingssterkte E is lm/m2.

Beschouw een klein lichtgevend vlak met oppervlak ÁA dat

loodrecht staat op de kijkrichting en dat wordt afgebeeld op

een oppervlak AA, van het newlies. Voor de verlichtings-

sterkte E op het newlies geldt dan:

^oE=t_Àf-

T is de transmissie van het oogmedia, T = 0.5. Voor de flux ÀÓ

die op het oog valt, geldt nu:

Áó = Q.AA.L

r tTrnm I

Figuur C.l. Illustratie van de aÍbeelding van een lichtgevend

oppervlak ÁA op het newlies.

(c.l)

(c.2)

(c.3)
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Hierbij is L" de luminantie van het lichtgevende oppervlak ÁA

in de kijkrichting. O is de ruimtehoek die het pupiloppervlak

A_ opspant vanuit punt O. Als l2lA_ >> 1, waarbij I de afstand
P.. . 

P

is van het punt O tot het knooppunt C van het oog, dan geldt:

A
Q = P (c.4)

l2
en als lzlte, > I dan geldt:

ÁA=u 
-t-'(17'10-')2 

(c'5)

Substitutie van C.4 en C.5 in vergelijking C.3 geeft:

Àó = 3500'Ap.^A,.L" (C.01

De verlichtingssterkte E op het newlies wordt tenslotte

berekend met behulp van vergelijking C.2:

E = 3500.T.Ap.L" (C.7)

De retinale verlichtingssterkte E is dus rechtevenredig met de

luminantie L, van het geobserveerde vlak en het oppervlak A
van de pupil. Hij heeft als eenheid de troland (Td); men 

p

krijgt hem in die eenheid uit het produkt van de luminantie L
in cdlm2 en het pupiloppervlak in mm2.
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Appendix D. Conversietabellen in de PLG.

De conversie tabellen in de PLG zijn twee EPROMS waarin een

achttal functies zijn geprogrammeerd. Deze functies zetten de

8 bits grijswaarde GW om in een 12 bits waarde G'. Met behulp

van een knop op de PLG kan een van de acht functie's gekozen

worden.

Tabel 0
linprom

tabel I

lin3prom

tabel 2

logprom

tabel 3

alogprom

tabel 4

tabe I 5

lin4prom

G' = 1228 + GW x (4092--l-228)

-5-
G' = 3477 + GW x Go92--3-477)--5-

G'= L22B + expí (Gw-255)xln(10\ \
- r#x (a}es_tzz9))

G' = 4oe5 - exptryx (aoes-1228)J

lin2prom G' = 3500 + GW x 2

C' = 3477 - GW x @095-3477)

-s-
tabel 6
log2prom G' = 3500 + expÍ (Gw-255)xln(10)-x (4010-3500)l_r-T6f 

)

tabel 7
dlogprom voor GW < 128 :

voor GW > 128 :
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^, (4095+1228I_ .*o[ (cw-255)Iln(10) ,. (4095:1228) 'lr=T -t -4r^T)

46



Appendix E. Meetwaarden van videospanning en luminantie.

Tabel E.l. Gemeten videospanning met bijbehorende grijswaarden.

tabe I 0

GW Vv id GW Vv id
rnV mV

200
218
220
222
224

555.0
604.0
609.0
615.4
620.7

226
228
230
232
234

626.3
632.2
637.8
643.3
649.1

Tabel E.2. Ukwaarden voor de relatie tussen grijswaarde en

luminatie, gemeten met de lijnscanner.

tabe I I
GW

0
18
20
22
24
26

Vv id
mV

s55.0
s64.0
565.6
567.0
568.1
5 69.4

GW

28
30
32
34

255

Vv id
mV

57 0.7
57 r.7
57 2.1
5 7 3.8
708.0

GW

200
20s
210
215
220
225

L
cq u r

"dltt
189
190
208
252
255
269

GW

230
235
240
245
2s0

L cq u t

cd/m2

28r
293
310
326
357
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Tabel E.3. Ukwaarden voor eerste orde Taylor benadering van de

relatie tussen grijswaarde en luminantie.

GW L
cq u r

GW L
cg u r

cd/m2

235
238
242
245
248

cdlm2

5
10
15
20
25
30

22r
223
225
228
231
234

35
40
45
50
55

Tabel E.4. Ukwaarden voor de relatie tussen grijswaarde en

luminantie gemeten met een 3" veld.

GW L.
cd lm'T

57
97

118
139
160
180
199

GV/ L.
cd/m'
,tg
238
r57
276
294
311
317

100
r20
| 40
150
160
170
180
190

2 00
2 r0
220
230
240
2 50
255
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Appendix F. Programmateksten.

F.1. SEPALIB.

Veranderde procedure's:

MAKE_SEQ

MAKE REF

F.2. PLGLIB.

Veranderde function:

MEASUREM

F.3. SLOPEDET3.

veranderde procedure's:

SLOPEMEAS

REGRES

MAINl
MAIN2

MAIN3
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UI.iIT SEPALIB; INTRINSIC CODE 23;

| .^Ê!,,i ^x+ ÍD^ 1 988.. lvYr
Àuthor: R.w.J.P. Eijlard,
Institute for Perception Research Eindhoven,
Àugust 1988. * )

í rss+r )

-NTERFÀCE

SES APPLESTUFF, LÀBIEEE, PLGLIB;

(i This library-unit contains procedures and functions, used to control the
data-flow bètween the Àpple 2e-microconputer and the PLC in the Line Spread
Function set-up. A1I procedures are written in epple Pa6cal 1.2 (128 K).
Richard Bijlard, Àugust 2, 1988. r)

-UNCTION INT CORR(INTENS:BYTE1 ; CORRFÀC:REAL) :BYTEl ;
ROCEDURE MÀF'E SEQ(RIFÀTII'IE, STÍTI}TE:INTEGER; VAR SEQUENCEISEQ_BUF) ;

TROCEDURE SEND-SEQ( SEQUENCE: SEQ BUF ) ;
PROCEDURE BÀCKGROUND(INTENS:BYTE1;VAR LOWBUF,UPBUF,ENDBUF:LONGSTRING);

ROCEDURE SEND PAT(VAR LOWBUF,UPBUF,ENDBUF:LONGSTRING) ;
ROCEDURE líÀKE-PÀTS(BGINT,MLINT,DLDIST:BY?EItRIFATIr'rE:INTEGER;TII'IECORR:REÀL);

PROCEDURE lrÀXE-REF ( BGINT, !4LINT : BYTE1 ; RIFATIilE. STRIP : INTEGER ) ;

rl,lPLEÈíENTATI ON

FUNCTIOlS INT CORR; 1* (INTET*S:BYTE1; CORRFÀC:REÀL):BYTEl ; r1
(T THIS FUNCTION PERFORI-IS À CORRECTION OF THE INTENSITY WITH À G]VEN FÀCTOR T)

VAR HULP : TNTEGER;

BEGIN
HULP:-ROUND( CORRFAC r INTENS ) ;
IF HULP > 254 THEN INT CORR:- 255

ELSE IF HULP <1 THEN INT-CORR:- 0
ELSE INT_CORR:- HULP;

END;

PROCEDURE t'lÀKE SEQ; (r (RIFÀTItlE, STITIIE!INTEGER; vAR SEQUENCE:SEQ_BUF); i)
(* THIS PROCEDIRE CÀLCULÀTES A SPECIÀL SEQUENCE-RECORD FOR THE PLG.

USED FOR TíÀKING QUASI-STÀTIC STI!'IULI ( STATIC-LSF-IIEASURE!'TENTS ) T 
)

CONST BLPATDUR - 1t

VÀR I, J' COITNT : INTEGER;
STÀTE NR,
PÀT NF,
CHEEKSUI.I : BYTEI;

PROCEDURE IíSEQ1;
(T PART 1 OF IíÀKE-SEQ T )
BEGIN

(T BUFFER INITIALISATION T)
FoR I :-1 TO 1026 Do SEQUENCEÍIl :- 255;
SEQUENCEII] :- 51; (r IDENTIFIER BYTE i)
COUNT :- It
STATE NR:- 1;
tF CO-IífiENT THEN }íRITELN(' CÀLCULÀTING SEQUENCE-RECORD' ) ;



(r
:- 2; (r
:- 7; (r
:- 203; (i
:- 1; (r

TE( STÀTE NR:3, '-'
STATE NR :- STÀTE NR + 1;;
COUNT-:- COUNT + 9i
PÀT NR :- lt
( r ÏcorNc uP' i )

WHILE PAT NR <- RIFÀTII'IE DO BEGIN
SEQEENCEI COUNr+1 ] :- STÀTE_NR; ( i
SEQUENCEI COUNT+2 ] :- 2; ( i
SEQUENCEICOUNT+3] :' PÀT-NR; (*
SEQUENCEICOUNT+4) :' 1i (i
I F DEBUG THEI. WRI TE ( STÀTE_NR : 3 ,
COUNT :- COUNT + 4;
PÀT NR :- PÀ? NR + 1;
STATE-NR :- STATE_NR +1'

FÀIN.

(T STATIONÀRY PÀRT OF STII'IULUS T )

SEQUENCEI COUNT+I ] :' STÀ?E-NR; ( r
SEQUENCE I COUNT+2 ) :- 2; ( r
SEQUENCEICOIJNT+3I :- RIPATIT'lE+1; (r
SEQUENCEICOUNT+4] :- STITIT'tE; (r
IF DEBUG THEN }íRITE ( STÀTE-NR:3,''' l;
STÀTE NR :- STATE NR + 1;
COUNT:- COUNT +4;

END;

PROCEDURE I,ISEQ2 
'( T PÀRT 2 OF }IÀKE-SEQ I )

BEGI N

PÀT NR: - RI FÀTÍIíE;
(i TGOING DOWN'' i )

WHILE PÀT NR > O DO BEGIN
SEQDENCEICOUNT + 1] :. STÀTE NR;
SEQUENCEICOUNT + 2! z' 2; -
SEQUENCEICOT'NT + 3] :. PAT-NR;
SEQUENCEICOUN? + 4l :' 1;
IF DEBUG THEN WRITE (STATE-NR:3,
STATE NR:' STATE NR + It
COUNT-:' COUNT +-4;
PÀT-NR :- PÀT-NR -1;

END;
SEQUENCE I COUNT+1
SEQUENCE I COUNT+2
SEQUENCE I COUNT+ 3

SEQUENCE I COUNT+4
SEQUENCE I COUNT+ 5

SEQUENCE I COUNT+6
SEQUENCE I CoUNT+7
SEQUENCE I COUNr+8
SEQUENCE I COUNT+9

ÀltswER STA?E * )

STÀTE LENGTH * )

BACKGROUND PÀTTERN T )
PÀTTERN DURÀTION * )

IP YESBUTTON T }

GOTO YES STÀTE - 201 r)
IF NO-BUTTON * )

GOTO NOSTÀTE - 202 r )

ELSE GOTO ÀI{SWER STATE T

(T YES-STATE i)
( T STÀTE LENGTH * 

)

( * BÀCKGROIJND PÀTTERN * )
( T PÀTTERN DUP"ATTON * )
( T GOTO YES-STÀTE * i

( T BLÀNK PÀTTERN T

SEQUENCE I COUNT+1
SEQUENCE I COUNT+2
SEQUENCE I COUNT+ 3

SEQUENCEI COUNT+4
SEQUENCE I COUNT+ 5
SEQUENCE I COTJNT+6
SEQUENCE I COUNT+?
SEQUENCE I COUNT+8
SEQUENCEI COUNT+ 9
IF DEBUG THEN WB

)

:- 1; (r
:- 1i (r
3- 0t (*
:- BLPÀTDURt ( r
:- 14;

STATE NO T )
STÀTE LENGTH T )

BLÀNK PÀTTERN NO * )

PÀTTERN DURATION * )

IF STÀRTBUTTON PRESSED T )

THEN GOTO PÀTTERN-STÀTE T )

]F REPEATBUTTON PRESSED ')
THEN GOTO REPEÀT-STÀTE T 

)

ELSE GOTO STÀRT-STÀTE T )

STATE NO T )

STÀTE LENGTH T )

PATTERN NO T )

PATTERN DURATION T )
, -, I i

STATE { T )
STATE LENGTH T )
PÀTTERN { T )

STIT'IULUS TlIíE Í )

(T STÀTE * T)
( * STÀTE LENGTH i )
(i PATTERN # T)
(i PÀTTERN DUR.ATION *)

200;
ti

BLPÀTDUR 
'

zvLi
11 t
4UZi
200;

(r
(r
(r
*

SEOUENCEI COUNT+10] :- 201 ;
SEQUENCEICOUNT+111 :' 3;
SEQUENCEICOUNT+12] :' 0,
SEQUENCEÍCOIJNT+13] :- BLPÀTDUR;
SEQUENCEICOUNT+14 ] :' 201;



SEQUENCE
SEQUENCE
SEQUENCE
SEQUENCE
SEQUENCE
SEQUENCE
SEQUENCE
SEQUENCE
SEQUENCE
SEQUENCE

COUNT+151 :- 202; (r NO-STÀTE r)
COUNT+161 :- 3; (r STÀTE LENGTH *)
COUNT+171 :- 0; (r BÀCKGROUND PÀTTERN r)
COUNT+l81 :- BLPATDUR; (* PÀTTERN DUR.ATION r)
COUNT+l9 | :' 202; ( r GOTO NO-STÀTE i )

COUNT+201 :- 203t (r REPEÀT-STÀTE i)
COUNT+211 :- 3i
COUNT+221 :- 0;
COUNT+23 I :- BLPATDUR;
COUNT+241 :- 203;

( T CÀLCULÀTE CHSCKSUI'1 T )
CHECKSUI'! :- 0t
FOR I :- l TO 1025 DO CHECKSUI'I :- (CHECKSUI'I + SEQUENCEIII)xOD 256;
SEQUENCE[1026 ] :- 255 - CHECKSUI'I;
WRITELN 

'IF COI{T'TENT THEN WRITELN( ' SEOUENCE-RECORD IS READY NOW !') 
'END;

EGIN
( T }lÀIN OF I.IÀKE SEQ * 1

I'rsEQ1 ;
MSEQ2;

ND;

ROCEDURE SEND SEQ; (r (SEQUENCE:SEQ BUF)t *)
( T THIS PROCEDURE SENDS À SEQUENCE-FTLE OVER TO THE PLG T 

)

ÀR I,J : INTEGER;
FAIIT

!,rI STÀKE : BOOLEAN;
RETCODE,
BYTESEND : BYTE1;
BUF : LONGSTRING;

BEGI N

SET TÀLK LISTEN(30, t3] ),
SETÏONGSTRLEN ( BUF ,255 ) ;
( T SEND BUF TO PLG IN 3 PÀRTS OF 255 BYTES ÀND 1 PART OF 6 BYTES i )

POR I :- 0 TO 3 DO BEGIN
FOR J :- l TO 255 DO BUrlJl :- CHR(SEQUENCEIt*255 + J]);
IE3SEND( BUF, FÀLSE, TRUE. BYTESEND, FOUT ) ;
IF DEBUG THEN WRITELN(BYTESEND,, SEQUENCE RECORD BYTES SEND TO PLG');
WRITEERROR( ' AI IE3SEND ' , FOUT) 

'END;
SETLONGSTRLEN ( BUF, 6 ) ;
POR J :-1 TO 6 DO BUFI J ) :' CHR( SEQUENCEI 1020+.: ] ) ;
IE3SEND( BUF, TRUE, FALSE, BYTESEND, FOUT)'
IF DEBUG THEN WRTTELN(BYTESEND,' SEQUENCE RECORD BYTES SEND TO PLG')'
WRITEERROR(' At IE3SEND 

"FOUT)'(T CHECK FOR IEEE-REQUESTS DURING TRÀNSI'IISSION
( THÀT I{EANS: ÀN ERROR OCCURED ) t )

fiISTAKE:- IE3SRQ;
IF IiIISTÀKE THEN BEGIN

btRITE ('ERROR: ');
RETCODE :- IE3SPOLL( 3,FÀLSE,100,FOUT) t
víRITELN(RETCODE) t

END;
END;

PROCEDURE BACKGROTNDT (r (INTENS:BYTE1;VÀR LOWBUF,UPBUF,ENDBUF:LONGSTRING); r)
(T THIS PROCEDURE FILLS THE LONGSTRINGS WITH "BÀCKGROUND-INTENSITY'' T)



VÀR I : INTEGER;
: CHAR;

VAR I,J
FOUT,
T'1I STAKE
BYTESEND,
RETCODE

: INTEGER;

: BOOLÊAN;

: BYTEl;

BEGIN--i'- rHrtrel,rsE LoNGSTRINGS r)
ÀerióHcstnr,EN( LowBUF '253\ i
lÉiióHcsrnlEN ( UPBUF' 255 \ i
!ÉiioHcsrnl"" 1 sNPsgr ' 5 ) ;

ïi- rlii-wltH BÀcKGRouND-rNrENsrrY * )

C:-CHR(INTENS);
ion r,- 1 To 255 Do BEGIN

Lo?ÍBUPlrl:'ct
UPBUFIII:'C;

END;
F'dÁ'1,-r ro 4 Do ENDBUFITI:'9i----

. Lor\rBUFlrt :-firnïi5J;--- ii'plrisnN-rDENrrFrER r)

END;

PROCEDURE SEND-PAT; 1* (VAR LOWBUFI-U-!IUF'ENDBUF:LONGSTRING) ; *)

(T TH]S PROCEDURE SEIiPS.À;EiTERN OVER TO THE PLG T)

BEGIN--iÉt relr LrsrEN( 30' [ 3] ) ;

ii*lli'llÉx;lll*irruÏiiïËiiï?-?il?Bii'REcoRD BvrES 
'END 

ro PLG' ) ;

wRITEERRoR('rr"'sÉHóinc "19ïl9l:: 
"Four) 

;

r E3sEND ( uPEuïl rÁilÉ' tnuE' BYTESEND' Four ) t

IF DEBUG tr,Ëil,,iiïieilriivieseNo,;"i;;;;áí, REcoRD BYTES SEND To PLG' );

wRTTEERRoR( 
jiir--ËËHólHc "uP9-u!::. ' 'Four) i

ïFtB:$i;ïÈ:F;ili:iltliii!Ëilïr-3il?Bïi" REcoRD ByrEs 
'END 

ro PLG' ) ;

wRTTEERRoR( ;iir"ïiHóinc "El-PByl:"'Four) t

(r cHEcK rËi iËËÉ:'sinvrcr-neQursis ounrnc rRÀNslrlssron *)
( rlÊaNs' ;iài-AN ERRoR HÀs occuRED )

11ISTAKE:' IE3SRQ;
ir ursrexe THEN BEGIN

iËl:8i;'::"i;:';3ïÏï::;^;À;' 1 00, Four ) ;

WRITELN( CHR( O7 ) ) ;
CASE RETCODE OF

estwiiiit' checksutr error' ) ;

e'i twtiiii ' wtong pattern nunber' ) ;

gg:wnirel' unknówn- state' );
lr 'wiiiii' itut"s bvte is ' 'netcooe);lltl'riiiÉi' unknown identifier' ) ;

zstwiiiÉi' itlesat patternnunber' ) i

la'vfiiiÉi' erroi in firerenght')

iÏ?i'"""t' statusbvte - 
"(RErcoDE-64) 

);
END;

END;

pRocEDuRE tíÀKE-PArs'''' iilËióilïïiii:;iÏ"":ï:Ï-::::::il:::lrrnr,,*.
" ïiii,ïi3:ÏRiËi,Hï:'"ïtï3iïdïliÏïi"-;;;;eiêilnise- 

eHó.iailrrile ANo

rrt{EcoRREcrton ^ii'sËiËê-ïíïnËn 
ro rxe pt'c' r)



CONSr Q - 0.3t

VAR NROFPÀTS,
PÀTNR,
HULP,
BUFNR,
K,

DLIPOS : INTEGER;
HULP1,
HULP2,
DLEXTRA,
}ILINTINC,
DLINTINC : BYTE1;
EVEN : BOOLEANT
LOWBUF,
UPBUF 'ENDBUF : LONGSTRING;

PROCEDURE PÀTTOLONGST( IN]NDEX: INTEGER; VAR OUTINDEX:BYTE1 ;

VÀR BUFNRI INTEGER) ;

EÈUllt--ii' 
t (TNTNDEX>-0) **D (rNrNDEx<-25t,, t"3ilr?iSlï,-r*r"o"x + 3;

FtrrBUFNR:'1;

ELSE rF ( ( TNTNDEX>-2s3 ) AND ,r"r*3iïi;331]]riïilrirlt)rr,
BUFNR:'2;

END

ELSE 1F ( ( rNniDEX>_so8 ) ÀND ,ràli?il;;?:ï,ll_i:i-_"E31ï
BUFNR : '3 t

END;

END;

(T BEGIN T'IÀIN BODY OF PROCEDURE IíÀKE-PATS T)

BEGI N

NROFPÀTS :' RIFATIwIE + 1;
iecxcnouNo( BGTNT, LovíBUF,UPBUF,ENDBUF ) ;
(i cÀLcuLÀTe uax.-;extnÁ" rNreNsrrY (col'lPÀRED To BGrNT)

OF DISTURBÀNCE-LINE T 
)

DLEXTRA: -INT CORR( !'TLJNT-BGINT, Q ) ;
ïi-êÁLtuntE-PosrrroN DrsruRBANcE-LrNE r )

HULP:'256 + DLDIST;
EVEN r- (HULP t'lOD 2 - 9li -
ii-iveN iHeN ollpos :- HULP DIV 2 + 255

ELSE BEGIN
DLIPOS :- HULP DIv 2'
(T IF THE DISTURBANCE LINE IS IN THE ODD FR'AXE' IT NEEDS

ió iÉ connscrED vlrrH THE "Trl'lE-coRREcrIoN-FAcroR" r 
)

pleiiRÀ :- rNT-coRR(DLExrRÀ,Trt'lEcoRR)
END,

TitLINTINC:' ( I1LINT - BGINT ) DIv NROFPÀTS t

óiTNTTHC.. DLEXTRÀ DIV NROFPÀTS,

rF DEBUG THEN BEGIN-- Wnffel,l'l('r PL1POS : ',DLIPOS:3);
Wnftel1i, DLEXTRÀ :',DLEXTRÀ:3) ;

Wa:teLH(, t'tLINTINC:,,llLINTINC) ;

ÍíRITELN(' DLINTINC:,,DLINTINC);
wRITELN(' NROFPÀTS: 

"NROFPÀTS) 
;

END;
iói'PEIHN'. O TO NROFPÀTS DO BEGIN_--ÍULPT :. }ILINTINC T PÀTNR + BGINT'

ÍóiPZ '. DLINTINC T PÀTNR + BGINT;



LOI,'BUF[]l :- CHR(PATNR) ;
UPBUF[ 131 ) :- cHR(HULPl ) ;
(T DISTURBÀNCE LINE T)

( r l1ÀIn* LINE r )

PÀTTOLONGST( DLlPOS, J, BUFNR ) ;
CASE BUFNR OF

1: LOVíBUFlJl :' CHR(HULP2);
2: UPBUFIJI :- CHR(HULP2)t
3: ENDBUFI J J :' CHR(HULP2 ) ;

END;
( T CALCULÀTION OP THE CHECKSUN T 

)

ENDBUF[ 5] :' CHR(255-( (15+(HULP1-BGTNT)+(HULP2-BGINT)+
PÀTNR)I'IOD 256],I;

SEND PÀT( LOWBUF,UPBUF, ENDBUF )'
END;

END;

PROCEDURE I(ÀKE-REF; ( r (BGINT,I'lLINT:BYTEl; RIFÀTIr'lE:INTEGER) ; r 
)

,r THIS pROCEDURE ileieS e REFÊRENCE-STII{ULUS, }IITH À GIvEN BÀCKGROUND-I

INTENSITY, t{AINLINE-INTENSITY ÀND R]SE- ÀND FÀLLTII'lE ÀND SENDS IT
OVER TO THE PLG.

VÀR NROFPÀTS,
STRI PLINE, STRI PH , STRI PLN ,

PÀTNR

I.ILINTINC
LOWBUF,
UíDUT 'FÀIbEÍI F

: INTEGER;

. EVTF] .

: LONGSTRING;

BEGIN
NROFPÀTS:- RIFATIT'IE + 1;
BÀCKGROI'ND( BG]NT, LOWBUF,UPBUF, ENDBUF ) ;
IILINTINC:' (I'ILINT - BGINT ) DIv NROFPATS;

STRIPLINE: '1 31 ;
FOR PÀTNR:-O T0 NROFPÀTS DO BEGIN

IF PATNR . O THEN HULP:- BG]NT ELSE
HULP :.l,llINTINc r PATNR +BGINT + (l-1LINT -BGINT)I'loD NRoFPÀTS;

iNóeUrtgl :- CHR(255- ( (15 + PÀTNR+STRIPi(HULP-BGI^*T) )l1OD 256));
STRIPLN :.STRIPLTNE ; STRIPH : -STRIP ;
ÀÈrÈA I

IF STRIPLN<25? THEN UPBUFI STRIPLN] :'CHR(HULP)
ELSE LOWBUFI STR]PLN-256 I :'cHR( HULP ) ;
STRIPH:.STRIPH -1 ;
STRIPLN:' (STRIPLN + 256)t'tOD 512,
IF STRIPLN <131 THEN STRIPLN:'262-STRIPLN
ELSE IF STRIPLN < 257 THEN STRIPLN:' 26I-STRIPLN;

IJNTI L STRI PH'0 ;
IF DEBUG THEN BEGIN

WBITELN('* ItLINTINC:',I'lLINTINC) I

WRITELN(' NROFPÀTS: 
"NROFPÀTS) 

;

END t
LOIíBUF[2] :- CHR(PÀrNR) t
UPBUF[131] :' CHR(HULP) ;

SEND-PAT ( LOI{BUF, UPBUP 
' 
ENDBUF ) ;

END;
END,

( r Duill'lY BODY i )

BEGIN
END.



LNIT PLGLIB; INTRINSIC CODE 21 DATA 22;

.t CoPYright IPO' 1988'' eutÉor: R.w.J.P. Bijlard,
institute for lerception Research Eindhoven' r1
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( rSS+r )

IITERPÀCE

..SES APPLESTUFF, IÀBIEEE ;

trThislibrary-unrtcontainsproceduresandfunctions,usedtocontroland
initiàIise the cómrounicatio; uetween ttre-epple 2e-nicroconrPuter and the

PLG in the Line Spread Function set-up'
À1I orocedut"t "lË-"iitlàn 

in Àpple Páscal 1'2 (128 K) '
f;ilnÍlà-iïii"ial'i'"Ë-ii, róaa"' r)

rYPE BYTE1 ' 0. .255;
LrNES - ÀRRAYI 0. .511 ] OF BYTE1 ;

SEQ-BUF - ARRÀYI 1. .1026 ] oF BYrEl;

,rTHEVÀRIABLES"comMENT''AND.'DEBUG.'AREGLoBÀLINTHISUNITANDINTHEPRo-
GRÀI,IS TIIÀT USE TiiS UNIT. THEY CONTRóL THE A.}IOUNT OF DÀTÀ DISPLAYED DURING

ÀJ,I EXPERII'IENT OR Á TEST OF THE PROGRÀT'I . *

ÀR CONHENT,
DEBUG : BOOLEÀ}i;

ROCEDURE WRITEERROR( iIESSÀGE : STRING T FOUT : BOOLEÀN )

TROCEDURE SEND CllD ( COI'I!'IÀND: BYTEl ) ;

PROCEDURE PLG INITT''*ó;;;il; lii-ielx Lr srEN ( IALK-ÀDDR : r E3ADDR ; LrSrEN-ÀDDR : r E3LrssEr ) ;

'iinèii óH-ueesUREI'1 ( NuuB : r NTEGERT : I NTEGER ;

.tttPLEI.IENTÀTI ON

PROCEDURE WRITEERROR; ( r (IIESSAGE'STRING;FOUT:BOOLEAN),_r )

r THIS PROCEDURE WNiTÈS óUt A UESSEGE IN CÀSE OF ÀN ERROR T )

BEGIN
IF POUT THEN BEGIN

WRITELN(iUNIiJ,CHR(?),CHR(?)); (T 3 TIMES À TONE *)
}íRITELN('FOUT 

"TíESSAGE'' 
I ! !' };

END
END,

PROCEDURE SEND CIíD; (* (CO}lilÀND:BYTEI); i)
:ï-iÍii"ínóóióuiÈ óewos e colr!'rÀND ovER ro rHE PLG r)

VÀR FOUT : BOOLEAN;
BUF : LONGSTRING;
BYTESEND : BYTEI;

BEGIN
SETLONGSTRLEN( BUF, 3 )'
ióTITI :- CHR(18?); (T IDENTIFI.ER T)

Éurizi :- cHR(col'lr'lÀND); (r col'lltÀND r)
;óiitj :- cHR(oA - corlilÀNpl; (r cHEcKsuI{ r)
SET TÀLK LISTEN(30, t 3] ) ;



]E3SEND ( BUF, TRUE, FÀLSE, BYTESEND' FOUT ) ;
WRITEERROR(' AI IE3SEND iN SEND C}'1D ''FOUT);
IFDEBUGTHENWR]TELN(BYTESEND,Tcot'l},IeNTBYTESSENDToPLGI

END;

IROCEDURE PLG INIT;
(T INITIALISAT]ON OF THE PLG-APPLE COI'II'IUNICATION T 

)

VÀR POUT : BOOLEÀI{;

BEG]N
IE3INIT( ?, 3O,TRUE, FOUT) ;
IE3TÍT'IEOUT( TRUE, 3OOOO, O ) i
]P FOUT THEN WRITEERROR(,At

ELSE IF COT.II.IENT THEN
WRITELN(' t t t
WRITELN(' I t t

END
END;

: INTEGER;

: TNTEGER;

IE3IN]T' , FOUT )

BEGIN
t i IEEE INITIÀTED i t r r i');

TIT,IEOUT SET ÀT TINITíU}I T i TI);

RoCEDUREsET-TÀLK-LISTEn.;(*(TALK_ÀDDR:IE3ÀDDR,LIsTEli-ADDR:IE3LISSET);

VÀR FOUT : BOOLEAN;

BEGIN
IE3TÀLK( TALK ÀDDR' FOUT ) ;

WRITEERROR('át IATX''FOUT);
IE3LISTEN ( LI STEN_ÀDDR, TRUE, FOUT ) ;
WRITEERROR( 'At LISTEN' , FOUT ) i

END;

u)

!'LNCTION fítEÀSUREt'l ; (r (NUl'18:INTEGER):REÀL; *)

r THIS FUNCTION PERFORI'IS 'NUI'18' HEÀSUREI{ENTS, WITH THE PÀTTERNS ÀND SEQUENCE

THÀTÀRE]NTHEPLG.THEPERCENTÀGEoFcoRREcTÀNswERsIsGIVEN.*)

''AR I ,
NRSEEN,
NRNOTSEEN
ANSW,
vFq

aUNCTION ÀNSWFRPP : lNTEGER;
,r ?HE REsULT or rnri-iurlórrotl rs "1" IF THE TEsTPERSoN HÀs GrvEN THE ANSwER

"yES,, (,SEEN"l. iN CÁSr OF ANSWER,'NO", ÀNSWFRPP BECOI'|ES "2" AND IN

CÀSE OF REPEÀT "3". T)

VAR STATE NO,
OLD STÀTE : BYTEI;
DONË : BOOLEAN;

PROCEDURE CONFIRT't( IíODE : INTEGER ) ;

i;-iíió inócEDURE STGNALS wHrcH ÀNSwERBUrroN HAs BEEN PRESSED r)

CONST

BEGIN

DURÀTION ' 50;

cÀsE iloDE oF
I : NOTE( 30'DURÀTION)t
2 : NOTE( 50,DUBÀTION),
3 : NOTE( 10'DURATION);



4 : NOTE( 2O,2iDURÀTION) ;
FNN.

IF COT'TilENT THEN BEGIN
cÀsE l,loDE oF

1: WRITELN(' STÀRT STII'IULUS') t
2: wRITELN(' SEEN');
3: WRITELN( ' NOT SEEI*' ) ;
4: víRITELN( ' REPEÀT' ) t

END
END

END;

FUNCTION ACT STÀTE:BYTE1,
i;"iHié"rijHótióH-óiHos rHE AcruÀL srÀrE oF rHE PLc-SEQUENcER ovER ro

THE ÀPPLE. 
T }

VÀR ST
DONE,
FOUT

( T BEGIN TitÀIN OF 'I'TEÀSUREI-1' * )

AEGIN
NRSEEN 3 -0 ;
NRNOTSEEN:'0;
YES3-3;

: LONGSTRING;

: BOOLEÀN;

BEGIN
SET TÀLK LISTEN(3, I30] ) ;
IE3RECVETST. 4,DONE, FALSE, FOUT) ;
WBITEERROR('AÈ IE3RECVE''FOUT) ;
ÀcT STÀTE :- ORD( Srl 2 I ) t
IF TNOT DONE ) THEN WRITE(, NO END RECEIVEDI . );

END;

(T }:ÀIN OF ÀNSWFRPP * )

BEG]N
OLD STÀTE :' 201;
REPEÀT

STATE NO :' ÀCT STÀTE;
IF OLD STÀTE > STATT HO THEN DONE :'
IF ((STÀTE NO >1) ÀNE (NOT DONE) AND

CONFIRfr( 1 ) ;
DONE :' TRUE;

END;
OLD STÀTE :' STÀTE NO;

UNTIL STÀTE IIO > 2OO;
CÀSE STÀTE-NO OF

201: BEGIN
ÀNSWFRPP: -l ;
coNFrRt'l(2);
YES:- 1;

END;
202: BEGIN

ÀNSwFRPP: -2;
CONFIRn( 3 ) t
YES:' 2t

END;
203: BEGIN

ANS!{FRPP : '3 ;
CONFIRII( 4 ) t

END;
END,

END;

FÀLSE;
( STÀTE_NO<201 ) ) THEN BEGIN



( T !IE.ASUREI'IENTS BEGIN T 
)

NOrE(5,40);
NOTE(40,25);
I:-0;
WHILE I<NUI.IB DO
BEGI N

SEND CMD( 01 );
ÀNSWT- ANSWPRPP;
IP NOT(ÀNSW-3) THEN
BEGIN

I P ÀNSI,I-1 THEN NRSEEN: -NRSEEN+1
ELSE NRNOTSEEN: -NRNOTSEEN+1 ;

I:-I+1;
END
F' CF

BEGIN
CÀSE YES OF
1: BEGIN

( TCORRECTION OF PREVIOUS ÀNSWER r)

NRSEEN: -NRSEEN-1 ;
I:-I-1;
YES: -3;

END 
'2: BEGIN

NRNOTSEEN : -NRNO?SEEN- 1 ;
r:-J,-l;

END;
3: BEGIN

END;
END;

END t
END;
!1EÀSURElit : -ROUND ( 1 0 0 r NRSEEN/ ( NRS EEN+NRNOTS EEN ) ) t
( Ê }íÊASURE}IENTS END * )

NOTE(40,40),
NOTE(5.25);

:ND i

í r n?ttxv tÀïN * I

BEGIN
END.

( * RESET ÀND START SEQUENCEB
( * GET ANSWER FROI'1 PLG * )

i)



l'1ID,' UP-',UPBORDER) ;

ND'

(T BEGIN T'TAIN OF PROCEDURE ITERÀTION * )

EGIN
}'RITELN('(T FIRST STEP TO DETERI'ITNE INTERVÀL (TíÀX LENGHT: 30) T)');
SHRTNKINTERV(BcINT,3O,3O, ?0,5, UPBORDER, LOWBORDER, Gvl'llDVAL[1], SCtl]);
}íRITELN('(* IíÀKE INTERVÀL OF LENGHT 30 AROUND NMIDII i)')'
ÀDJUSTBOT'ND ( 3O,UPBORDER, LOWBORDER )'
WRITELN( , (T SECOND.éTEP TO DETER!.IINE INTERVÀL (t,TÀX LENGHT: 15 ) T ) , ) ;
sHRTNKTNTERv(BGINT, 15, 30, 70, 10, UPBORDER, LO!'íBORDER, GVXIDvÀL[21, SCt2] )

WRITELN('(T DETER!'I]NATION OF THE LO}IER BOUNDÀ3Y T ). );
UPINT:- (UPBORDER+LOWBORDER) DIV 2 ;
LOwINT: -LOwBORDER t
WR]TELN('(T NÀKE LOWER-TTÀLF OF INTERVÀL LENGHT 25 T)')'
ÀDJUSTBOI'ND ( 2 5, UPINT, LOWINT )'
TTRITELN('(T THIRD STEP OF ITERATION TO DETERT'IINE LOWER-HÀLF OF INTEBVÀL T),);
SHRINKINTERV(BGINT, 10, O, 80, 10, UPINT, LO}JINT' GVI'IIDVÀL[3], SC[3]);
LO!'IINT:-(UPBORDER+LOWBORDER) DIv 2 ;
UPINT:.UPBORDER;
WRITELN('(T !'TÀKE UPPER-PART OF INTERVAL LENGHT 25 T)')'
ÀDJUSTBOUND ( 2 5, UPTNT, LOWINT ) ;
WRITELN(,(* FOURTH STEP OF ITERÀTION: TO DETERMINE UPPER-EÀ:,F OF INTERVAL r)')

SHRINKINTERV(BGrNT, IO , 20, 100, 10, UPIn*T, LOIiINT, GVr'tIDVALIa ] ' sct a I ) ;
-ND;

'ROCEDURE CÀLC_DISP ( GVMIDVAL : BYTÀRR4 ;
SC: INTÀRR4 ;

VÀR GV: BYTARRS);

'ÀR I : INTEGER,

(i THIS PROCEDURE DISPLÀYS THE RESULTS OF ITERÀTION ÀND CALCULÀTES THE GREY-

VÀLUES THÀT ARE TO BE I':EÀSURED TO DETER}IINE THE SLOPE. T )

BEGI N
IF PCOT,T.I THEN BEG]N

WRITELN('SCORES');
wRITELN( 'r-----' );
WRTTELN(' ');
FOR I:-l TO 4 DO

BEGIN
wRITELN(' Greyvalue 

" 
GVl'lIDVALI I ]

END;
VíRITELN(' ');

END;

( i CÀLCULÀTION OF THE 5 GREWÀLUES T )

Gv[ 1 ] : -Gvt'llDvÀL[ 3 ] ;
CviZi:-(3TGWIDVAL[3] + GvltlIDvÀL[4]) DIv 4;
Gvi3l:-(GWIDVÀL[3] + G\rilIDvAL[4]) DIv 2;
Gvt4l :-(GvI'lIDvAL[3] + 3*GVMIDVAL[4] ) DIV 4;
GvÍ 5I :-Gvl'tIDvÀL[4 ] ;

END;

PROCEDURE SLOPEI'|EAS (BGINT: BYTEI ;
VAR GV3 BYTÀRRS,
vÀR PROCCORR, PERC1 , PERC2 : INTARRS ) ;

(r THIS PROCEDURE TTE.ÀSURES THE PERCENTAGE CORRECT SCORE (NPROCCORR") OF THE

POINTS VíITH GREWÀLUES IN ÀRRAY "GV." THE POINTS ÀRE PRESENTED IN À R'AN-

scores: ',SCÍIl,'t')t



DOI{ ORDER, IN COUNTERBALANCE T )

..\R SEQ,
IIAXTEL,
IiI I NTEL ,
C TAD
I.IÀ:K,
GI.ISTEP,
IíIN,
11ÍN2,
GwP I TNTEGER;
I'IEÀSSEQ : INTARRS;

TROCEDURE RANDSEQ (VAR I'IEASSEQ: INTARRs ) ;
ti-Ái rne END oF THrs pRocEDURE THE ARRAy tíEÀssEQ coNTÀINs A P"ÀNDot'l SEQUENCE *) \
AR TE!'IP : INTÀRRs;

I,
NEXT : INTEGER;

TUNCTION RÀND ( LOW,HIGH: INTEGER) : INTEGER;

r THIS FUNCTION GIVES À PSEUDOBÀNDO!': INTEGER ]N THE RANGE ILOW,HIGH]'
SEE ÀLSO ÀPPLE PASCÀL LANGUÀGE IíÀNUÀL PÀGE 102 * 

)

"AR l1X,

h . ïNTFnFP.

EGIN
F LOw - HIGH THEN RÀND :=LOW

ÈLJI DÈgIT\
C: -HIGH-LOW+1 ;
}1X:. (I,IÀXINT-8IGH+LOVi ) DIV C +1 ;
l{X:-l{X r (HIGH-LOW) + (t'lx-1);
REPEÀT D:-RÀNDO}1 UNTIL D<'l1X;
RÀND:-LOW+D l'ÍOD C

END;
END;

r BEGIN I'ÍÀIN OF PROCEDURE RÀNDSEQ * )

dEGIN
POR I:-1 TO 5 Do TEI'IPlI l:'I;
FOR I:-1 TO 5 DO BEGIN

RÀNDOI,II ZE ;
NEXT:-RÀND(I,5);
t'tEÀSSEQ[ ] I ; 'TEI'IP INEXT ] ;
WHILE NEXT>I DO BEGIN

TEI'IPt NEXT I : -rExPI NExr-1 ] t
NEXT: -NEXT-1 ;

END;

WRITELN (T'IEASSEQI I ] ) ;
END;
FOR I:-6 TO 15 Do t'tEÀssEQ[I]:'I;

rlND;

,ROCEDURE SLOPESl;

( T BEGIN }IÀIN OF PROCEDURE SLOPEI'IEÀS * )

BEGI N--nailoseQtilEAssEQ); (* tíÀKE RÀNDor'l SEQUENCE r)t
i. tne-S pOINTS ARE I{EÀSURED 10 TII'lEs IN COTNTERBALÀNCE, so FoR EÀCH OF THE
' 5 GREWALUES 20 TiIE.ASURE}1ENTS ÀRE PERFORI'IED. T)

(T FORWÀRD }IEASUREIiTENTS i )

llAX: - 0 ;



STOP:-0;
I'lIN:-100;
FOR SEQ:-1 TO 5 DO BEGIN
' -iieiË-iei 

t eórHr, cvi t'leÀssEQI !!9 ) I :lI FÀrI I'tE' srRI P )'
PERCTT MEASSEQI SEQ ] ] :'MÊÀSURE}I( ] U ] ;
rF((PERCltI'lEÀssEói;;'dïi:;ilÀNp'iprnclIr'rEÀssEQlsEQ]l>s))THEN
BEGIN

STOP: 'STOP+1 ;
ii- psncr t usessEQt sEQl I >'l'lÀx rHEN

BEGIN
líÀxTEL : -ilEASSEQI SEQ ] t
tí,Ax:-PERGI I HEASSEQI SEo] I ;

END;
ii- isncl t I'tEÀssEot sEQ I I <'rIN rHEN

BEGIN
. }IINTEL:.ITEASSEQTSEQ] 

'nrH: -PEnC1 tt'lÊASSEQ I SEQ ] I ;

THEN MIN2 :'2
ELSE r'tIN2 : 't'lINTEL;'iNó ïpËnèt-l'rli:isi*r I < > 100 ) ) rHEN sroP: -sroP-1 ;

;!'r; i;;;ètiirrxz-rl<>o) ) rHEN sroP:'sroP-1;

PROCEDURE SLOPES2;

ROCEDURE START3;

DËUlN
rF (r'1IN<40 ) AND (l4AX>60 ) THEN

'"Ëiïtt",-^ouND( (GVI xlu{rEL]-cvlurNrEL} )'/4 ) ;

óvt cwP I :'GVI l'lINTEL ] +GWSTEP ;

FOR I:' 1 TO GwP-1 DO

rF GV[Êwpi-cïilt ineN GvlGvlP] :'GvlGwPl+l;
Gv I GwP+i ] :'Gv I r'íÀxTEL I -GWSTEP t

FOR I:-1 TO GWP DO

rr cvïcwi*Í'j'cíir I rHEN GvlGwPl :'GvlGvrPl+1 ;

GWP: 'GllP+2 ;
END 

'IF t.llN>35 THEN
DEU I II

GWSTEP : - Gvt I'IINTEL I-GvI UINTEL+I ] ;
Gvt CwP I :'GvI TlINTEL ] -GwsTEP ;

FOR I:-1 TO GWP-I D0

BEGIN
I F Gv[ GwP ]'Gv[ I ] rHEN
ou, ii'i'iï'cviniHieL l -nouND ( ( Gv t l'rlNrEL l -Gv [ 1 | \ /2 \ i

END 
'GVI GWP+1 ] :'GV I I'I]NTEL I -2iGWSTEP t

FOR I:'1 TO GwP DO

IF cvtGwP+11-Gv[1] THEN _
Gv t èwP+ 1 I :'Gv I l'IINTEL ] -RoUND ( ( GvI l'lrNTEL ] - Gv t Í | l' 2 / 3 \

GWP: 'GvíP+2 ;

END 
'IF I{À)(<65 THEN

E Ë9I T\

GWSTEP : -GV [ ]IÀXTEL I -GVI-]'IAXTEL-1 l'
GVt GwP I : -GV[ ]IMTEL I +GVISTEP ;

FOR I:'1 TO GvlP-l DO

rF GvÍGwPl-GvlIl THEN

GvtèwPti'RouND( (Gvtr l-GvtltN(TEL)l/2 ) + Gvlr{A:KrELl;

Gvl Gwi;l 1 :'Cvt u'n'xrsl I +2TGWSTEP ;

END 
'END;

END;
GWP: -6 ;
I F IIINTEL- 1

rF ( (t'lÀx<65)
rF ((xIN>35)

-Àth.



FOR I:-1 TO GvrP DO

1F GvIGwP+l] - GVII] T]iEn-
cvièwp 1 r-nouNoi (óvt I l-Gvtr''lÀxTEL ) )'2/3) + Gv[]lÀxrEll t

GWP: 'GlíP+2 ;
END,

{D;

PROCEDURE STÀRT3B;

!,IÀKE REF( BGINT,GVI G9.1P-2 ]'RIFATII'lE, STRIP )'
PERCTI GWP-2 ] : -}TEÀSUREH( 1 O ) ;
TIAXE REF(BGINT,GVIGWP.1 ]'RIFATIHE,STRIP) ;
pERCf tcwP-11:-l1EÀSUREll(10 ); '\

END; ...\
PROCEDURE STARTA t

EGT N
]F (}1ÀX>60) AND (MIN<40) THEN
BEG] N

GvI GwP ] :-ROUND( ( Gv( r'lÀxrEl l-GVl rlrNTEL ) ) /2) +Gvll'lrNTEL I ;
FOR I:- 1 TO Gl^tP-l D0
IF GVlGwPl- GvlIl THEN
cvlGwPl:-GvIGwP]+1t

G!'lP:-G!lP+1;
END;
TF I.IIN>35 THEN
BEGI N

GWSTEP:'Gv [ !4INTEL ] -GvÍ HINTEL+1 I ;
GvI GwP ] : -Gv[ !'TINTEL ] -GwSTEP ;

FOR I:'1 TO GwP-1 DO

IF GvlGwPl'Gv[]l rHEN
GVtGvíP I :'ROUND( ( GvI MINTEL ]-GwSTEP,/2 ) ) t

GWP: 'GWP+I ;
END t
IF HÀX < 65 THEN
BEGI N

GWSTEP : -GV I !'TAXTEL ] -GV[ I.IÀXTEL-1 ] i
GV t GWP ] : .GV I T4ÀXTEL I +GWSTEP ;

FOR I:-1 TO GWP-1 DO

1F GvlGwPJ'GvlIl THEN
Gvt GwPl :'ROUND(Gvl t'lÀxTELl +GwSTEP'/2 ) ;

GWP: -GWP+1 ;
END;

ríÀKE REF(BGINT,GVIGWP-1 ],R]FÀT]T'lE'STRIP)'
PERCTt GwP-1 I :'t',lEÀSUREt'l ( 10 ) ;

END;

PROCEDURE TESTT

BEGIN
FOR I:'6 TO GwP DO

BEGIN-ii ttpERcltrl<95) ÀND (PERc1[r]>s)) IHEN

BEG] N
IF PERC1[I]>-l{Àx THEN BEGINTEL:_ 

I,
t'tiu(:-PERCIIIl;

END

ELSE IF PERCIII]<']lIN THEN BEGIN
I,lINTEL:.I ;
nIN:-PERC1[I];



END;
STOP: -STOP+1 ;

END
END;
IF IIINTEL-1 THEN !'lIN2:-2

ELSE llt N2 r 'ltlINTEL;
IF ( (ltAX <65) ÀND (PERC1[]rÀxTEL+11<>100) ) THEN STOP:-STOP-1;
rr i iurH >35) ÀND (PERCl[]1IN2-1]<>0) ) THEN sroP:'sroP-1t
END;

BEGIN
TOT:-5:.
WHILE STOP<s DO

BEGIN
CÀSE STOP OF
O: BEGIN

TOT: -0 t
STOP:'5;

END;
1 : STOP: -0 ;
2: STOP:-0;
3: BEGIN

START3 t
START3B 

'TEST;
END;

4: BEGIN
STÀRT4 t
TEST t

END;
END;

PROCEDURE SLOPES3 
'

BEGÍN

( i COUNTERBALÀNCE I.IEÀSURE}IENTS * 
)

FOR SEQ:-1 TO GwP-1 DO BEGIN_ -I{AKE-REF( 
BGTNT, GVt I'IEASSEQI GWP-SEQ] ],RIFATII'lE,STRIP ) ;

PERCU t I'IEASSEQI GwP-SEQ ] I :'!'IEASUREI'1( 1 0 ) ;
END;
Fiji'seO'.1 ro GwP-1 Do PRoccoRRIsEQ]:-(PERC1[sEQ]+PERC2tseg1 I Drv 2i
END;

PROCEDURE wRITE-DATÀt

BEGI N
(T OPEN PILE "F" TO PRINTER t)
TÀIP:-'S6:PRIN?ER' ;
REWRITE( F,TAIP };

WRITELN(F,'Date:.....

:ND;
IND;

WR!TELN( F ) ;
wiirÉinir, ;sIoPedet3 with nethod',Al'lsw2) ;

YíRITELN( F ) 
'WRITELN ( P, 'RESULTS OF IiIEÀSUREI'IENTS' ) 

'WRITELN( F ) ;
ríRITELN(F.'GREWALUE SCORE (I}' );
WRITELN(F)'
FOR I:-1 TO GwP-l DO

BEGIN
I.{RITELN( F, " ,GVII ] ,' , ,PROCCORRI I J );



END;

BEGI N

; FOR I:-1 TO 15 DO PROCCORRIII:-0t
I SLoPESI;

SLOPES2;
c? nDFq?.
,íRI TE-DÀT ;

_:\lD;

TROCEDURE REGRES( Gv:BYTÀRR5 ;
PROCCORR: INTARR5 ) ,

r THIS PROCEDURE CÀLCULATES THE VÀLUE
GREWÀLUE.. AND SENDS THE RESULTS TO

ONST PI - 3.1413921;
FÀCT -0.00685 ;
TWEN - 6.34;
SLOPE - 2.835;

OF THE SLOPE
THE PRINTER.

ÀND THE " 50t-coRREcr-scoRE-
tl

Í
I

F1
Êa

Y},IEÀN,
cRozcoF,
TDFQHAI N

!ísut"l ,

LGSUT,l ,

A,
BN,

VARÀ.

VARA2,
5UnÈ!!.

LGT.IEÀN,
nÉ!!lvil

WLLJÁÁ.
rÁvL

: INTEGER;

: RE.AL 
'

: ARFÀYI 1. .15 ] OF REÀL;

: ÀR&AY[ 1. .10 ] OF REAL;

PROCEDURE REGRESl;

êEGIN
FOR I:-1 TO 15 DO BEGIN

(T COWERSILON FROM GREWÀLUE TO LOG OF EPSILON
E1:- SLOPE r LN(FACT r GVIII + TIíEN);
E2:- SLOPE r LN(T!{EN);
rGI r I :-PIr(EXP(81] - EXP(E2] ) ;
(r LGÍll:-LOG(PI r 0.536 r GvlIl); r)
tF ( (PROCCORRIrl<5) oR (PROCCORRIrl>95) ) THEN
BEGIN

PROCCORRIIl:'0;
END t

r)



END,
I IF TOT<5 THENI BEGIN

WR:TE(F,'ERROR IN IíEASURING: THERE ÀRE LESS THEN 3 VALUES ');
VíRITELN( F,'ÀVÀII.ÀBLE FOR REGRESSION' )'

i EXIT(REGRES } ,
END;

END;

.IOCEDURE REGRES2;

=ïtïf'- -1.64; Yt2l:' -1.28; Yt3l:' -1'04; Yt4l:- -9'91; It5l:'-0'67;
vt6l:- -0.52; vrrí,' -o:ió; iiái;'-ó'zsi vigi'- -0'13; v11Ql:'0'0;

wtll :-0 .2236i wt2l :'0 .!a25 wlll t'9'4251; wt4!:'9'!?91;
iii; í ;-ó: aaó?; wi e í i-ó '511t i wi 7 I :'0 ' 6021 t w[ 8 I :'0 '6224'
wi g i :-0.6328; wt10l :'0.6365;

YSUI'|3-0;
VlSUl,l: - 0 ;
LGSUM:-0;
BN:-0;
BD: -0;
VARÀ1 : -0 ;

VÀRÀ2 3 -0 t

FOR I:-1 TO 15 DO

ËÈu I r\
rF PROCCORRII]> 0 THEN
EÈUllr

J:. ROUND(PROCCORRII] DIV 5);
ir pnocconntr)<- 50 THEN PRoctrl:' vtJ)

EËUIII
J:- 20 - J;
PRoCII):- -YlJ);

EIiD;
wcORR[ I ] : ' ví[J ] t

END
ELSE l{coRRlrl:' o;
ySUM:- ySUl,t + PROCIIlrwCORRlIlt
WSUI'I:- VíSUI'I + WCORRIII;
LGSUI'I:- LGSUI'I + WCORRII ]rLG[ I I ;

END,
YMEÀN:' YSUH,/I{SUHt
LGHEÀN :' LGSUT'1,/I'|SU}'1 t

FOR I:-1 TO 15 DO

E&U I ll--Èll,- BN + LGI I liwCORR[ I ]r(PROCI I ]-YI'IEÀN) t

BD:- BD + LGI IITWCORRI I ]*(LGlIl-LG;IEÀN) ;

VÀR.41 :'VARÀI + l'OrwCORRÍIl;
vane2:-vlnn2 + iO.l,C[Í liwCORRlI ]r(LGII l-LGI'IEAN);
END,

lND t

PROCEDURE REGRES3;
!EGIN

B:- BN/(BD);
À : - Br LGI'IEÀN-YIiIEAN ;
TRESHOLDs'A,/Bt
a"g2g9P; - 1,/A;
HELLCON:' 1,/( 1. 09TCROZCOF) t

lóeps:-lgs( cRozcoF,/( SQRT( l0rwsuM) ),) ;
VÀRÀ: -ABS ( l^tÀRÀ1 + LctitENilrLGI'IEAN,^'ARÀ2 ) ;
SDHELL : -SQRT( vÀRA ),/( ÀrÀ ) ;



WRITELN(8,'');
IF SDEPS>0.04 THEN
BEGI N

}TRITELN( F.' WÀRNINGI ! ! I');
g|RITELN(F,' -----------') t

wRITELN(F,'coEFFIcIENT OF VÀRIÀTION (s(EPS)/EPS) IS TO HIGH (>0.04) ');
WRITELN(F,' THESE RESULTS !íÀY NOT BE USABLE')'
WRITELN(8,' ,)i

END;
WRITELN(F,'ITEASURED VALUE OF SLOPE OF PSYCHOT'IETRIC CURVE ÍS ''

HELLCON:6i2);
WRITELN(F, 'VARIATION ÍN SLOPE IS ',SDHELL:7:3);
WRITELN(F,'')i
WRITELN ( F, 'CROZIERCOEFFICIENT IS ' , CROZCOT z6 12\ ;

WRITELN(8,''Ii
WRITELN(P, 'TRESHOLD VÀLUE IS ''TRESHOLD:6:2) t

WRITELN(r,,VantattgN IN TRESHOLD (s(EpSr/EpSl IS,,SDEPS:?:3);
END;

gEGIN
REGRESl ;
REGRES2 t
REGRES3,

END;

ROCEDURE IíÀINl ;
r r F I RST PÀRT OF !íÀI N PROGRÀI'1 :

THE }1ÀIN PROGR,NII SLOPEDET2 CONSISTS OF TWO PARTS, BECÀUSE OTHERWISE THE

PASCÀL COI'IPILER GIVES ERROR 253: PROCEDURE TOO LONG ERROR. THERE IS A

''HIDDEN PÀRÀI'TETER,' LIST: THE PARÀI"IETERS, PROCEDURES AND FUNCTIONS T}TÀT

ÀREUSEDBYIIÀINlÀRENOTDECLÀRED]NTHEHEÀDEROFT'TÀ]Nl.T)

EGIN
FOR I:- 1TO 25 DO 9íRITELN; ( T APPLE DOES NOT KNOW CLS * )

WRITELN( ' SLOPEDETERI'IINÀTION* 3' ) t
WRTTELN( '-------' ) i
wRrrELN(', (c) IPO 1990 ',)'i
WRITELN;
IíRITE('Enter rise-fall tinre.. """'2')i
RÊADLN(RIFATII'lE ) t
WRITE('Enter stinulustirne-.... """:')t
REÀDLN(SÍITIME) 

'WRI TELN;
DEBUG: - FÀLSE;
PDEBUG:.TRUE;
ne,XINT:-255;
PLG INIT;

END;

'ROCEDURE I'!.AIN2;

BEGIN
}ÍAKE SEQ (RI FATII'IE, STITI}IE, SEQUENCE ) ;
SEND-SEQ( SEQUENCE) i -wniiei;Ënt"i aackground-greyvalue (0"2551 " " ':');
REÀDLN(I'IININT) 

'wRrTE('Enter stripwidth (<100) " " ':') r

RE"ADLN( STRIP ) ,
iiírrÉ t i cornnenè during slope deternination <Y'lN> : ' ) ;

REPE.AT REÀDLN(ANSW1 )

TNTIL ( (NilSWl-'Y') OR (ANSW1-'N')) t

I P ANSWI' 'N' THEN PCOMI'I: 'FALSE
ELSE PCO!1I'!: -TRUE;

IF PCO}II,I THEN BEGIN



}IRITELN('This program can be run in 3 ways:');
wRITELN t
wRITELN('À: The lenght of the iteration-interval is naxinal')
WRITELN(' The lower bordeg - greyvalue ',}IININT);
WRITELN(' The upper bordes - greyvalue ',I'!ÀXINT);
WRITELN('B: Enter the greyvalues for the lower- and the uPper
wRITELN('C: Enter 5 successive greyval.ues, all of which wiIl
WRITELN(' betneen 5ï and 95t') t

END 
'WRITELN 

'WRITE('Choose between A,. B and C: 'l,
REPE.AT RE.ÀDLN(ÀNSW2 )

LTNTIL ((Àllsw2-'À') OR (ANSI'í2-'B') OR (ANSW2-'c')),
sND;

PROCEDURE T{ÀIN3;,T SECOND PÀRT OF T{ÀIN PROGRÀI'I. SEE ÀLSO "MÀIN1". i)

BEGIN
cÀsE ÀNsw2 0F

,À,:BEGIN
LOWBORDER : -l'l I r* I NT ;
UPBORDER : -líÀXINT;
I TERÀT] ON ( I'1 I N I NT . LOWBORDER, UPBORDER, GVI-II DVÀL . S C )'
CALC Dr SP ( GVr'lrDVÀL, SC , GV ) ;

END;

,B':BEGIN
ÁErlsl

CALC DISP( GVIíIDVAL, SC, GV) ;
END;

,C,:BEGIN
IF PCO}T'I ?HEN BEGIN

WRITELN('You nob' have !o enter greyvalue
wRTTELN(r'lrNrNT,',< Gv[1] < GV[2] < GVt3l

END t
REPEAT

wRrrE('Enter Gv[1]:', )t
RE"ADLN(GVt1]);

UNT]L ( (GVt1l>líININT) AND (GV[1]<1'1';t;a1p1 11'
FOR K:-2 TO 5 DO BEGIN

REPEÀT
IIRITE('Enter Gv[ ',K,']: ');
REMLN(GVIK]};

I'NTIL ( (I.IININT<GVIK] ) AND (GVtK]>GVIK-1] )

END t
END;

END;
END;

ti

wRITE('Enter lowborder 10..255) :' ) ;
RE.ADLN( LOWBORDER) ;
bTRITE('Enter upborder (0..255) :' ) ;
REÀDLN ( UPBORDER ) ;

( (T,TININT<.LOWBORDER ) ÀND ( LOV{BORDER<UPBORDER ) ÀND (UPBORDER<'I'IAXINT ) ) 
'I TERÀT I ON ( T'1I N] NT, LOTBORDER, UPBORDER, GV}1I DVAL, SC )'

borde r '
score ' ) ;

Gvlll to Gvt51, with');
< GV[4] < Gv[5] < 

"!,!ÀXINT)t

AND (GVI K]<I,INXINT) )'

(T BEGIN I,IÀIN PROGNÀfi * )

3EGIN
FOR I:-1 TO 15 DO



DÉUII\
GvI I ) :'0;
PERCCORR[]):-0;

END;
!íÀrNl ;
NÀIN2;
t{ÀIN3 t
SLOPE}.lE.AS ( ITIN]NT, GV, PERCCORR, FORI{CORR, BÀCKCOAR ) ;
WRITELN(F)'
I.TRITELN( F,'l'tain results' ) ;
REGRES ( GV, PERCCORR ) ;
cl,osE(F.LOCK);

ND.


