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SAI.íEN\'ATTING

Dit verslag is de afronding van een sofcwarestage, gedaan

op het I(nstituut) P(erceptie) O(nderzoek) te Eindhoven. Deze
stage gedaan in het kader van de opleiding tot elekcrotechnisch
ingenieur ean de Technische Hogeschool Eindhoven, is gescarc
begin maert '85 en beeindigd eind nei '85. De begeleiding
hierbi j is verzorgd door Ir . I'Í.A. M. Leermakers en Ing . M. C.
Boschman.

IleÈ doel van deze stage wes hec schrijven en uittesten van
prograflmaÈuur t.b.v. de analyse van lokaal oogbewegingsgedrag.
tlet lokaal oogbewegingsgedrag in de direcce orgeving van een te
zoeken karakÈer bevat meer detailinformatie dan de toC dusver
gebruikte globale gegevens. Het zou echÈer ook een nieuue maat
kunnen bevaEËen voor de onderlinge onderscheidbaarheid van de

verschil lende karakÈers binnen een gegeven oPEoÈyPe.
Oogbewegingen zi-jn geregiscreerd tijdens het uiÈvoeren van een
zoektaak. De opdrachc aan de proefpersoon lJes heÈ zo snel en

accuraat rnogel ijk tellen ven een gegeven leÈÈer in een
pseudoÈekst. Andere leÈters kunnen echÈer verward norden met de
Èe tellen leEter. DiÈ leidc dan Ëoc een verstoring van hec

lokale oogbewegingsgedrag. Er is gezocht near, een methode ortr

rneeEdata zo ie verwerken dat deze versCoring duidelijk naar
voren komÈ. Gebleken is dat de fixatieduur in de buurÈ van een

verstorend karakter slechts weinig afwijkt van het
Eekstgemiddelde, diÈ in tegenstelling toÈ de verblijfduur binnen
een vasE le stellen gebied qu het verstorende karakÈer. DiÈ

houdt in dat de saccadelengÈe en/of het aanÈal EerugsProngen
beinvloed wordt door de verstoring. In dit verslag is geschetsC
hoe de lokale verblijfduur d.m.v. diverse, deels besÈaande en
deels speciaai hiervoor geschreven, progrérmma's kan trorden
bepaald.

Iedereen die bijgedragen heeft tot de ÈoÈstandkoming van
dit verslag wil ik hartelijk bedanken, speciaal mijn begeleiders
Ties Leemakers en l'íarcin Boschman.



INLE IDING

Gezien de niet Èe sEuiÈen opkonrst van komPuËersytemen
waarbij veelvuldig gebruik wordE gemaakC van beeldschermen voor
informatieoverdrachÈ, is het zinnig crn onderzoek te doen naar

moseliikheden om het visueel ccraforÈ ven beeldschermen Ee

veíbetáren. Dir vísueet comfort kan Èot uiting ko'nren in:

-de leessnelhêid
-de fouÈgevoeligheid
-de mate van vermoeiing die optreedt
-de oogbewegingskarakteristieken

I{eÈ visueel cornfort wordE bepaald door een aanÈal fysische- en

layouc ParaneÈers, zoals:

-luminanÈie en lrmrinantiekonÈrast
- scherpte
-vorm en grootEe van de karakters
-spaÈiering tussen karakters en regels
-kleur van de karakters en flankering

De meesE eenvoudige roethode om het visueel konforE Èe meÈen is
de (subjecÈieve) beoordeling door proefpersonen van eangeboden
beelden. Dat er echÈer gezochÈ wordÈ naer een neÈing waarbij we

niec uitsluitend afhankelijk zijn van deze subjectieve
waardering mag nieÈ vreemd lijken. Een mogelijkheid daartoe is
heC registreren van oogbewegingen. OnderzochC kan worden r+elke
invloed de fysi sche- en layout paramecers hebben oP de

oogbewegingen.

In deze scageperiode is sofËware geschreven Èen behoeve van

de analyse van lokaal oogbewegingsgedrag. Tevens is een
pilootexpàrinent uitgevoerd om deze software uit te testen.
itierUij werd gezoch6 near een maag voor de onderlinge
onderscheidbaarheid van verschillende karakÈers binnen een
opÈotype" De proefpersoon is een Èekst oP een beeldscherm
aangeboden waarbij hij de opdracht kreeg een bepaald karakter Èe

zoeken. Onderzocht is welke invloed andere karakËers hebben op
de oogbewegingen.



METHODE

Alvorens in te gaan op heÈ onderzoek naar lokaal ooggedrag
bij een zoektaak in pseudoreksÈen is heÈ rrellicht zinnig om iets
te zeggen over het leesgedrag van mensen.

I.Ianneer een persoon een regel leest dan doeÈ hij dit
sprongsgewijs. De blikrichting verspringt Èijdens het lezen

naar een fixatiepunt. C'edurende een f ixatie wordE informatie
opgenomen van een gebiedje rond het fixaciepunt. Hierna volgc
een sprong naar het volgende fixatiepunt. Tijdens de sProng
(saccade) wordt geen informatie in genomen, dig gebeurg enkel
tijdens de fixaties. Deze saccadelengtes en fixacieduren zijn
afhankelijk van de persoon, van de leesÈaak en van de kondities
( layout, fysisch) . De invloed ven de proefpersoon is ce
reduceren door gebruik Èe maken van meerdere proefpersonen.
Verder dienen r+e ook rekening Èe houden met de vermoeiing die
eventueel kan opÈreden. I.Ie zullen on deze invloed te beperken
de stirnuli gebalanceerd moeÈen aanbieden.

Met behulp van reeds bestaande meetaPParatuur en
progranmatuur is hec rnogelijk qn deze fixaciePtrrEen'
fixatieduren en saccadelengEes Èe bepalen. On inzicht te
krijgen in heË lokale oogbewegingsgedrag moeÈ sofËware
oncwikkeld worden qn enkele lokale Parameters te kunnen
berekenen. Daartoe wordE gekeken hoe de f i.xatieduren en
verblijfduren in de buurt van een verstorend karakter zich
verhouden ÈoÈ de globale par€rneters.

4-r



METHODE

l.l

Eye Èracker

Zoals reeds is vermeld in de inleiding zijn oogbewegingen
tijdens een zoekEaak geregistreerd. Deze regisËraties zijn
uiEgevoerd m.b.v. een zogenaande Dual Purkinje lrnage Eyetracker
(zíe foto l). Deze apparatuur maakt gebruik van een infrarood
bundel welke onder een bepaalde hoek het oog binnencreedÈ en een
vierÈal reflecËiebeelden vormt t.g.v. de verschillende
breekvlakken (zie figrrur l). Dat zijn de Purkinje refleccies.

inííarood bundel

figuur 1

Purkinje reflecÈies.

Het is gebleken dat de afsÈand van het eersËe en vierde
Purkinje beeld wel afhankelijk is van de roÈaËie maar nier van

de translaEie van het oog.(zie figuur 2) Via een optisch
lenzensÈelsel vallen deze beelden op vier-kwadrantsdiodes en
worden d.m.v. een servosysteem gevolgd DiE leverË de

koordinaten op van het punt litaarna gekeken wordÈ. Een
blokschema van de gebruikce apparaÈuur vindt U in appendix b.l.

pr: purk inic

hooÍnv li c s

Íc: rotalacccntíum

4-2



METHODE

Aan deze meetmethode kleven Ètëe bezwaren waardoor de

meeÈsitucie niet geheel overeenkomt met de nerkelijkheid ' te
rref en:

-de proefpersoon moeE z'n hoofd sÈil in een hoofdsteun
houden.

-de proefpersoon moet een groce pupil hebben on een sÈa-
biele meting te garanderen. Vooral bij hoge luminantie
condities is deze onvoldoende groot waardoor coepassing
van een pupilverwijdend niddel noodzakelijk is.

nculralc positic:

ml: aquayalantc !pi.gel hooÍnylica
m4: t t lchtoÍziidolcn.
l: 1r purkin jebo€ld ( virtucot)
4:4' " (reëel)

oogt Íanslallo:

gevolg: ondaílingc poiilla
pu Ík in jcbe.ldon onvaí6ndoíd

oogíotatao:

gcvolg: ondorllngo Po!itic

9uÍkini€bocldcn veranderd

invloed van Erenslacie en
van eerst.e en vierde

figuur

rotatie op de afscand
Purkinjebeeld.
2

4-3



METHODE

foto van eyetrackeropstelling
foto I

1.2

Gebruikce sÈfurul i

Om redundantie van de tekstinhoud te vermijden is er
gebruik gemaakt van pseudoteksten. Hierin stean karakters uit
een gekozen subseE (bovenkasÈ letcers) willekeurig achEer
elkaar. Gekozen is voor een teksË bestaande uic 14 regels mer
elk 28 karaklers. Omdat de herkenning van een lerÈer ook door
z'n orngeving bepaald wordt is gepoogd de voornaamsËe oorzaak
hiervan, de linker- en rechEer buurleEter, te elimineren. DiÈ

4-4



METHODE

is gedaan door elk karakter te flankeren met een vest ' ander

karakter (zie figuur 3). Deze sÈimuli zijn eangemaakt n.b.v.
een digitale imageprocessor die gekoppeld is aan een P857

ninikmputer.

Vervolgens is een keuze gemaakt voor de Èe zoeken objecten.
Deze besÈond uit drie Paren moeilijk van elkaar Èe onderscheiden
karakters en vier goed van de resÈ onderscheidbare karakfers.Dit
zijn:

moeilijk onderscheidbare peren

eenvoudig van de rest te onderscheiden letÈers

Deze keuze is deels gebaseerd oP

1 iceratuur .+
eigen ervaring en deels oP

Gebruikt zijn twee verschillende karakters voor de flankering:
,,X-en', en rr8-enfr. AchËeraf hebben $e moeÈen besluiCen dat de
keuze van X-en met het gebruikte letÈertyPe (BEE-terrninal)
rninder gelukkig wes gezien de groEe verschillen in
lr-uninantiecontrasÈ tussen een X en bijvoorbeeld een Y. De

invloed hiervan op de lneging is vermoedelijk uiÈersg gering maar
had beter vemeden kunnen sorden . De gebruikt e st imul i Ee t
bijbehorende data staan in appendix a.l t/m a.16.

1.3

DaÈ averwerking

De analoge oogbewegingssignalen (x- en y-koordinaten)
worden met een frequentie van 200 Hz bemonsterd en via een
nodulair inÈerface doorgegeven aan een P857 minikomputer. On

deze bemonsteringen Ce analyseren ondergaan ze diverse
bewerkingen. Een deel hiervan is noodzakelijk osrdat er Èwee

kompuÈersystemen gebruikt worden nI. een Philips P857 een VAX

11/780. De meeÈdata Uordr ingenonen en geijkt met behulp van

het P857-systeem en verwerkt neÈ de VAX. Deze meeÈdata moeE

+ Uit: HeÈ werken meÈ beeldschermen. UiÈgave ven heÈ

. direcÈoraaE-generaal van de arbeid van heE rninisÈerie van

sociale zaken (i982). Postbus 69, Voorburg.

o_a JT-Y I
U-V J

i-[
,,J
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}ÍETHODE

gekooprimeerd worden i.v.n. de benodigde tijd voor het
oversturen. HeE grooEsCe deel van de in diE onderzoek gebruikte
sofÈware was reeds aanwezig. Daarnee nas heC raogelijk om enkele
globale peraneEers ce bepaten. Aan deze programma's is een
ÈweeÈal Èoegevoegd cm ook onderzoek naar lokale asPecten
mogelijk te maken. Hierna zal een overzicht volgen van de reeds
bestaande alsmede de Eoegevoegde sofEware.

1.3.t

Bestaande software

Om de eyetracker data (analoog) Ëe bemonsteren, Èê ijken,
Ëe verzenden en Èe verwerken ÈoÈ de globale ParameÈers htas reeds
een sofEware pakkeC aanwezig. De volgende delen van verwerking
zijn te onderscheiden (zie bladzijde 5-8):

EYETIN-in deze file sÈaaÈ algemene informatie over het experi-
menE zoals naam van proefpersoon en daÊun.

EYEIJK-dit is een Programma dat een ijking op 9 ijkPunEen ver-
verzorgE. Het leverE een tweeÈal lransformaÈienratrices
(ijkcof) waarmee de data geÈransformeerd kan rlorden naar
de gekorrigeerde koordinaren.

NAIíES-dit is de naam van de file waarin de namen staan die de

output files krijgen die door EYEEXP gegenereerd norden
en de omschrijving van de stimuli. Ook wordc erin bijge-
houden welke naÍnen reeds toegekend zijn.

IJKCOF-hierin staan de transformaCiemafrices t.b.v. de lineari-
sering van de blikrichÈingskoordinaÈen.

EYEE)@-programna dat de innarne van dala verzorgÈ binnen een
vasÈgescelde Èijd. On-line rrcrden de koordinaten gekor-
rigeerd gebruik makend van de matrices van IJKCOF.

EIr*-in deze file staan de koordinaren gekodeerd opgeslagen.

:k; filenummer

4-6



METHODE

TM64a-dit is een programma dat de gereduceerde koordinaten
Eransformeert in ASCIl-typen om deze Èe kunnen verzen-
den.

TRA64b-dit prograÍÍlma verzorgt de terugtransformatie en leverE

- 

o". alle koordinaten die gemeten zijn in DolII*.

DolJlt*-bevaË de ruwe data.

COMPEM-is hec programa daÈ uit de koordinaten ed. betrouwbare
' saccades en fixaties berekenÈ. De fixaties worden be-

paald m .b .v. een snelhe idskriterir-un van 40 "/ sec .

EMOII[*-in deze file staan alle geaccepteerde meeÈdaEa verzam-
eld. Er is een -2048,2047 koordinatensEelsel gebruikt.
( zie appendix c. l)

IIISFIX-is het prograuna dat de gewenste ouËpuÈ verzorgt.

DATOUT-hierin sEaan de globale meeÈresultaËen met enige toe-
lichting verureld "( zie appendix c.2)

ROUT-bevaÈ dezelfde rneeÈgegevens als DATOUT maar enkel de
getal 1en. Kan gebruikt rlorden al s invoer voor andere
progranrma's.

FOR098 en FOR099-deze files worden als input gebruikt voor de.-ploÈEer.(zie 
appendix c.3)

FIXOUT-in deze file staan de koordinaÈen van EMOUT geEransfor-
meerd naar een 0,512 stelsel t.b.v. toepassing op het
digitaal beeldgeheugen.

*; filenummer

4-7



METHODE

Flowdlagrarn I

P857-gedeel te eYetrackerdaÈa .

Flowdiagran 2

VAX-gedeelte eYetrackerdaÈa .

l-s te
64-tall lge

asc i-f lle
I-s te

ET-f11e

n-de
64-calt tge

asc l-fil e

n ROUT
files

l-s te
DOIJT-

dataflle

I-ste
64-tallige

asc i-file DATOUT
f lles

ITISFIX

n-de
64-tall ige
asci-file

FIXOUT
flles
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I.ÍETHODE

1.3.2

Nieuwe sofËware

De daca uir de nÍouT-files (appendix c.1) is toc nu Èoe

enkel gebruikt on globaLe oogbewegings-parÍmeÈersg te bepalen.
Deze gegevens sÈaan sanengevat in de DATOUT-fi1es (appendix
c.2) . Tevens kunnen m.b.v. de FOR098- en FOR099-files
histogranrmen geplot r,rorden die enkele relevanEe sÈatistische
verdel ingen hreergeven ( append ix c .3) .

Iíanneer rre onderzoek doen naar lokaal gedrag en IJe willen
de versÈoring van de oogbewegingen meten dan vormen r€ een

"vakje" om het karakÈer waarvan rre de invloed willen meten (zie
figuur 3). Binnen dat vakje is gekeken naar de verblijfduur
(dit is de eom van alle fixaciesduren binnen heÈ vakje) en de
geniddelde fixatieduur. (gemiddeld over een meÈing)

xoxT xuxQ xJ xP )(AXv xKxQXoxFxAXx

XOXP XZXWXS XYXEXHXLXAJfiXXXCXX
xrj xp {Íx-Qll rxz xp xxxuxE xcxRxYXX
XXE XS X I XDXMXTXBXWXVXEXYXT'XTX

XXruTY XEXZXBXTX I XYXZXB XNXFXJ X
XX IXTXFXE XOX IXXXS X I XNXDUXVX
x)oo(xxsx}.ÍxoxJxoxrxKX IxNxz )(Dx

xsxKxrxlD(PxcxHxDXQxBxKx rxYxx
X I XNXT'XC XLXUU)$/XWXI'XJXY)U"\X
XXDWXP XC XUXAX IXC XZ XP XUXÍ/XWX

XXA)(AXIXTXX XOXGXRXHXN XGXS XRX
xxGxRxGXQXZXFXEXS XHX IXEXYXBX
XP XGXCXBX I XUXDXP XUXQXZ XEXOXX

xxv xPxR)olrxTxLXv xlJxNxE xo)GxQX

voorbeeld van een vakje dat 1 igu
om de leEÈer Q.

figuur3

On deze parameÈers Ee kunnen berekenen is tijdens deze
stage een tweeÈal programma's toegevoegd aan het reeds bestaande
sofEwarepakket. Ilienroor kunnen ne het volgende flowdiagrarn
opstel len :

4-9
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Floqdiagran 3

De stinulusfile is de file die nodig is qn via de

beeldbewerkingsapparetuur een stirnulus ean Èe kunnen maken. In
deze file staaÈ de Eekst die de proefpersoon Èe lezen krijgt roet
in de eersÈe vier regels informaÈie met betrekking tot heÈ

gebruikte leÈEertype, de karakter- en de regelafsÈand. Deze

file dient Èevens als input voor heÈ Programma koordin2 ( zie
appendix d.l).

I .3.2. I KOORDTN2

DiÈ prograuma bepaalr de koordinaÈen van het rniddelpunc van
een Èe kiezen karakter in een gewensÈ karcesisch stelsel. IIeÈ

vreagÈ als inputdata van de gebruiker:

-naa van de inputfile
-naám van de ouÈpuÈfile
-koordinaat links
-koordinaaÈ recht s

-koordinaat boven
-koordinsac onder
-karakter etaarvan de koordinaten bepaald moeten r^prden

De output f ile die door diC programma gegenereerd rmrdÈ

bevat nagenoeg alle invoergegevens, de gevonden koordinagen en
het aantaí gevónden paren. In het Programma zíC beperking
ingebouwd van max. 50 te bepalen koordinaagParen, dit om heC

geheugengebruik enigzins te beperken. Indien overflow oPtreedt
wordc diÈ in de ouÈputfile en op het scherm kenbaar gemaakt.
Deze linieC is eenvoudig Ce wijzigen indien daartoe behoefte
bestaat. Eveneens wordÈ er een fouCrnelding gegeven wanneer de
gebruikCe karakterset een niet konsÈanËe karakterbreedÈe heefC
waardoor heg niet mogelijk is om meÈ de in dit Prograrma
gebruikte mechode de koordineten Ee berekenen. Een listing van
Éec in pascal geschreven Progranma scaat in appendix d.l. In
het progranma zelf staat kommenEaar en een definitielijst van

enkele gebruikte variabelen zodaÈ een gebruiker enig inzichE kan

koo rd in2 vakj estiurulusfile

4-t0



METTIODE

krijgen in de werking erven. In hec programma kunnen rË drie
delen onderscheiden, Èe Ídeten:

-de karakterafmetingen worden getrensformeerd naar het
genensÈe koordinatensÈelsel .

-de stimulusfile wordË afgeÈast waarbij met tellers de
plaacs r.rordE bij gehouden.

-indien te zoeken karakter gevonden is kunnen nu de koor-
dinaÈen berekend worden. Deze resulÈaten worden wegge-
schreven in een maÈrix.

We beschikken nu over de koordinaten van de karakcermiddens
waar we het lokale gedrag willen onderzoeken en de koordinaten
van de f ixaties ( eÍnouÈ-f ile) . Deze gegevens rcorden nu verder
verwerkE in heÈ prograrma vakje.

| .3.2.2 VAKJE

Het progrirmma vakje berekenÈ een aantal lokale especten van
oogbewegingen. Er wordt om het te onderzoeken karakÈer een
'vakje' gevormd waarvan de afmetingen door de gebruiker zelf
gekozen moeÈen worden, vervoLgens wordt er gekeken welke
fixaties binnen de vakjes vallen waarna deze verwerkt kunnen
worden. De resultaËen worden als volgc neggeschreven in een
matrix ( figuur 4):

y! ffixaur | ( fixdur)1 aantal f ixa c

f f ixdur r < ri*à"iF

:'

xá ;.

i"r\
I

i", /
ak- i
ak- i

x =x-koordinaaE hoekpurt
y =y-koordinaaÈ hoekpunÈ

fixdur=f ixatieduur Imsec . ]

aanÈaI fixat

linksboven van v
linksboven van v

opbouw van uiËgangsmatrix van vakje
figuur 4

On dit te berekenen is het progrÍrmna als volgc opgebouwd:

l-transformaÈie van de koordineÈen van het karakrermiddel-
punt (outpuc van koordin2) naar het sÈelsel dat gebruikt
wordt in ernouÈ-files (-ZOag cot 2047).

2-berekening van hoekpunt linksboven en afmetingen van de
vakjes.

3-verwerpen van vakjes daar eraar geen beErouwbare metingen
zijn verricht.

4-l I



METHODE

4-verwerpen van vakjes waarbinnen oogknipPeren (utint<) is
oPgetreden.

5-verwerken van fixaties die binnen de vakjes liggen.
6-berekening van lokale geniddelde fixatieduur en de ver-

blijfduur binnen de vakjes.

op deze onderdelen zal in de paragrafen 4.2.L, t/n 4.2.5 nader

ingegaan worden.

I.3.2.2.1 ad 1

' In de outputfile van koordin2 staan in de eersÈe tlree
regets gegevens over het gebruikte koordinatensEelsel. Ilet
ptógr-nttá vakje heefC als andere input de €mouÈf ile ( file meg

geaccepÈeerde meeÈdata, zíe appendix c.I) waarin een -2048,2047
Ëtelsei gebruikt wordË. On het rekenwerk in vakje enigzins
overzichielijk re houden, worden de koordinaten uit de

koordin2-ouÈput m.b.v. een eenvoudige lineaire bewerking
omgezet naar heÈ in emouÈ gebruikte stelsel.

L.3.2.2.2 ad 2

In het resultaaÈ van koordin2 staan ook de

karakterafmetingen. DiÈ meÈ de door de gebruiker in te voeren

vakafmetingen en de koordineten van heE karakEermidden stelt ons
in sCaaÈ de koordinaEen van het hoekpunt linksboven te
berekenen. Voor de afneCingen die de gebruiker moet invoeren
wordt als eenhe id 'karakter' gebruikt . Indien ook deze
geËransformeerd worden naar hec -2048,2047 stelsel zijn alle
gegevens over het vakje bekend.

1.3.2.2.3 ad 3

Daar er slechÈs een beperkre cijd data zijn ingencÍnen (ca.

I rnin.) uesraar de nogelijkheid dat er vakjes liggen op plaatsen
waar niet gemeÈen is. Om dig te vermijden r.rordg er in de

emout-kooráirr"t"n gezocht naar de eersCe regelsprong. Daarbij
wordt geeist dat het inderdaad een nieuwe regel is .en gegn
Èerugsprong ln een zelfde regel . Dil r.rordc gedaan omdat we in
de eersËe regel waarvan meetdata zijn ingenomen de

voorgeschiedenis niet kennen. I.te weten nl . niet of voorefgaand

""., ái" regel een andere dan wel dezelfde regel gelezen is.
Indien dit laatsÈe het geval is, leveren de meËingen in die
eersEe regel nooit beÈrouwbare fixaEies en verblijfduren op. De
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METITODE

regeldetectie verlooPt dus alsvolgc: eersË wordE gekeken

wanneer getdc x.-x;r-15*kar.breedÈe ( rerugsprgng naar linker
oarge) en yr,-Z*t<àrïhoogEe<ya<IS_.6*kar .hoogte ( regelsprong) . De

ruime marge in vercicale richEin! nordr verklaard door hec feit
daÈ de eerste fixatie na een grote terugsProng zelden goed
geplaatsÈ is. Men 'springt' er meesEal naasÈ! Om nu ce zien of
het een echÈe regelsprong is worden bepaald: ygem=( lrr*fVrr.,*.f,r.) /t
en ógg"- De ygem vergelijken rde meÈ de y -waarde waarbij llskriteritm voor een regelgprong gebruikt r"rurdE:

.5*kar.hoogtecy -ygem<2*kar.hoogte. Gn zeker Èe ueten dat de

waarden y"..,y^.go ynrr op een regel liggen nemen ne als laatsÈe
konÈrole à"j.8*kar.tioogce. We hebben op deze 'ni7e met aan
zekerheid '-grenzende waarschijnlijkheid de y-koordinaat van de

eersÈe te accepÈeren regel gedeÈecÈeerd, nl. ygen. Een
soortgelijke methode wordt gehanteerd qn de laatste beCrouqÈere
regel te vinden. Nu zijn we in staat de vakjes waarbinnen geen
betrouwbare mecingen verrichÈ zijn te verlrerpen. Iloeveel dit er
zijn r.ordc geteld.

L.3.2.2.4 ad 4

Gekeken nordE binnen welke vakjes blinks (=het knipperen
van de oogleden) opEreden. Deze vakjes sorden verworPen qndac

de metingen daar binnen niet beErouqÈaar zijn. MeE een tetler
wordt bijgehouden hoeveel vakjes er qn deze reden niet
geaccepteerd zijn.

L.3.2.2.5 ad 5

We beschikken nu over beÈroulóare vakjes en kunnen gaan

kijken welke fixaties daarbinnen val1en. Deze worden geplaatsc
in een matrix zoals reeds eerder venreld is.
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EXPERIMENT

ftr de ontwikkelde sofÈware Èe kunnen ÈesÈen zijn een aanÈal
pilootexperimenten uitgevoerd. Er zijn met three proefpersonen
elk twee metingen uicgevoerd. Elke meting bestond uit vier
verschillende pseudoteksten met cien verschillende Èe zoeken
karakrers. Per sessie levert dit dus 40 zoekÈaken op. Deze
zijn zodanig aangeboden dat de n-de caak gelijk is aan de
(41-n)-de. Dit is gedaan qn de invloed van de vermoeiing en
volgorde effecten te kompenseren. De opdracht aan de
proefpersoon luidde: tel zo snel en eccuraaE mogelijk het
karakcer X in deze tekst. Bij elke gesignaleerde X moet eermaal
op het schakelaartje gedrukt norden qn hel gevonden aantal Èe

registreren. De proefpersoon bevond zich in een donkere kamer
op I meÈer afstand van een beeldscherm. Achter het beeldscherm
was een gloeilamp opgesteld om voor enige achtergrond
verlichting Ee zorgen. Voor het konÈrast ( Iurninantie
achcergrond/ luminanËie karakter) is de waarde 128 gehanÈeerd.
Tijdens de zoektaak zijn zowel de oogbewegingen als het aanÈal
gecelde karakters en de toEale teltijd gemeÈen.
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GLOBALE }ÍEETRESULTATEN

Hoewel heÈ doel van deze sÈage onderzoek naar lokale
aspecÈen behelst zijn ook de resulÈaten van de zoekÈaak zelf
verzameld. Getabelleerd zijn de volgende metingen: Behalve de
oogbewegingen zijn ook gemeÈen:

- heC aantal geEelde karakEers
- de zoektijd

Deze resulÈaLen sÈaan vermeld in appendix e.l t/m e.4. In
de toÈale teltijd komt de moeifijkheidsgraad van de zoektaak
duidelijk tot uitdrukking. De gemiddelde zoektijd van de letter
T is significant kleiner dan die van de leÈÈer Y wanneer de X

als flaàkeerkarakÈer gebruikc rordr. Deze zoekÈijden zijn hoog
gecorreleerd mec de globale gerniddelde saccadetengEe en
fixacieduur. Een verhoogde zoekËijd korrespondeert meE een
verkorÈe saccadelengÈe en een verlengde fixatieduur. Naar deze
aspecten is cijdens deze sÈage geen onderzoek verrichË Hiewoor
kan verwezen worden naar de resultaEen van het onderzoek van ir.
M.A.M. Leennakers en ing. M.C. Boschman.+

Berekend is eveneens de zoeksnelheid, diÈ is het aantal
getelde "zoekkarakters" gedeeld door de zoekc ijd. Deze
zoeksnelheden zijn per karakter gerniddeld over de meÈingen en
proefpersonen. Wanneer deze snelheden in een sÈaafdiagram
worden uiÈgezet, levert dit hec volgende beeld op (zíe grafiek
l):

+ Leermakers M.A.M., Boschman M.C.:
performance and visual comfort using VDT's.
ReporÈ. IPO 1984.

Eyemovemen c s,
Annual Progress
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GLOBAI,E MEETRESULTATEN

Voor het onderzoek naar lokale aspecÈen
van de oogbewegingen die m.b.v. de
geregistreerd. De reeds beschreven sofËware
volgende lokale aspecÈen van oogbewegingen te

is gebruik gemaakc

eyeÈracker zíjn
is gebruikt
bepalen:

trn de

- Iokale fixatieduur
- lokale verblijfduur
- relaEieve lokale fixatieduur
- relaÈieve lokale verblijfduur

Bij deze meÈingen zijn ne uicgegaan van de veronderstelling
dat de grooEte van het gebied dac cijdens een fixatie
waargenooen rrcrdÈ circa een karakcer hoog en minsÈens vier
karaiters breed is. DiÈ gebied is nieC geheel syÍnmeCrisch om

het f ixatiepunt geplaatst. I,{aarschijnlijk door de víjze van
lezen (nl. van links naar rechts) zal het zo liggen dat het
grootste deel ervan rechts van het fixatiepunt ligtr In dit
ónderzoek is gekozen voor de volgende vakafmetingen ( zie figuur
5):

KAF. HOOGTE

KAR. HOOGÏE

afinetingen van heE gebruikte vakje
figuur 5

Misschien lijkt de plaatsing van het vakje Èegenstrijdig te
zíjn meÈ de eerder gemaakte opmerking dat het grootsÈe deel van
her gebied dat rijdens een fixatie bekeken wordt nog onbekende
tekst bevat. Toch is dat niet zo wanc het vak-ie beslaat dat
gebied waarbinnen fixaCies opËreden waarbij de te zoeken leEter
'gezíen' kan worden. Bij dit alles dient opgemerkt ce worden de
eenheid karakter zich nier enkel beperkt Èot de
karakËerafmecingen zelf . In horizontale richcing rrcrdt ook nog
de karakcerafstand meegeceld. Evenals in verticale richÈing de
regelafscand.+

+ De invloed van de afmeÈingen van het vakje is niec
onderzocht. Onderzoek hiernaar zal nog moecen gebeuren.

I x KAR.
8 RE EDTE
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globale fixatieduur) dienen
geinterpreteerd worden :

CLOBALE MEETRESULTATEN

In de volgende vier paragrafen zal ingegaan worden de reeds
genoemde lokale aspecËen van oogbewegingen.

3.1

lokale fixatieduur

Berekend is hoe grooc de gemiddelde fixatieduur binnen de

vakjes is. Daartoe worden alle verblijfduren per vakje in de
derde kolqn van de uiÈgangsnatrix ven heÈ programma vakje
gesornneerd (zie figuur 4), evenals het aantal fixaties uit de

vijfde kolqu. Het quoÈienÈ van beiden leverÈ de geroiddelde
lokale fixatieduur op. De resultaten van deze metingen stean
s€mengevat in vier maErices (zíe appendix e.5). Doordat de

fixatieduur binnen de vakjes niet enkel beinvloed rcrdÈ door de
lokale versÈoringen van het leesgedrag, maar ook door de
moeilijkheidsgraad van de zoektaak (die hoog korreleert meÈ de

deze matrices alsvolgd

- in horizonÈale richring komt de lokale versÈoring
door de karakters rond welke de vakjes Sevormd zijn
tot uitdrukking.

- in verÈikale richting komt de raoeilij kheidsgraad
- van de zoektaak toÈ uicdrukking.

UiÈ de meetresulÈaten van 05-03-85 blijkt bv. dat de Y een
noeilijk te zoeken letÈer is en dat, deze leÈter niet sÈerk fijkt
op de letcer Z. llet eerste kan rmrden afgeleid uit de relatief
hóge fixetieduren bij het zoeken naar de letter Y (gam. 346
msec.). De tweede konklusie is gebaseerd op de relatief lage
fixatieduur in de buurÈ van de Z indien de Y gezochc werd en van
de Y indien de Z gezocht rrerd.

3.2

relatieve lokale fixaÈieduur

fu de relatie van de lokale ÈoÈ de globale fixabieduur
duidelijker ce maken zijn in de vier matrices van appendix e.6
de quotienÈen van beide fixacieduren geplaacst. Het gevolg van
deze deling is dat hierdoor de moeilijkheidsgraad van de
zoektaak groÈendeels geelirnineerd wordÈ. Het is dan eenvoudiger
om een beeld ce krijgen van de lokale verscoringsaspecÈen. On

dit duidelijker cot uitdrukking te laten komen zíjn de
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GLOBALE MEETRESULTATEN

resultaten van de meting van MCB 26-04-85 naasc de natrix op nog

een Èweede wijze getabelleerd (zie appendix e'6). Daar zijn de
verstorende letters in drie klassen ingedeeld' te $€ten:

naburige letters. Dit zijn lecters die het leesgedrag
nagenoeg hetzelfde beinvloeden als hec "zoekkarakÈer"
(dus nagenoeg gelijke rel. lokale fixatieduren). Deze
leÈÈers lijken dus sÈerk op het ce zoeken karakÈer.
letters meÈ hoge rel. lokale fixaÈieduur (t.o.v de
rel. lok. fixatieduur in de buurt van het te zoeken
karakter). Deze teEters zijn moeilijk Ieesbaar.

leÈters rnet lage rel . lokale fixatieduur. Deze letters
zijn nakkelijk leesbaar.

3.3

lokale verblij fduur

Onder de lokale verblij fduur r,prdÈ verstaan de gemiddelde
tijd dat er binnen de vakjes'gekeken'wordt. Om dit Ee bepalen
norden r.rcer al le f ixaties in de derde kolqn van de maÈrix
( figuur 4) gesonmeerd en vervolgens gedeeld door hec aantal
geaccepteerde vakjes. Door diÈ Ëe berekenen beschikken rre over
een waarde die de volgende aspecten van heÈ leesgedrag oÍnvat:

- fixatieduur binnen de vakjes
- saccadelengte binnen de vakjes
- Èerugsprongen naar de vakjes

Het blijkt uir de resulÈaten dar de versÈoring van de
oogbewegingen veel sterker tot uitdrukking komt in de lokale
verbl ij fduur dan in de lokale f ixaE ieduur . I.Ie kunnen hieruic
konkluderen dat deze verstoring mede een gevolg is van de
invloed van de tekstinhoud op de saccadelengËe en/of heÈ aantal
cerugsprongen naar dat vakje. De berekende verblijfduren staan
sanengevat in de matrices van bijlage e.7. Hierin is duidelijk
zichtbaar dat de letter O versÈorend r+erkt wanneer er gezochÈ
wordt naar een Q. Of deze afhankelijkheid ontsÈaac door een

veranderende saccadelengte of door meer terugsProngen naar daE
gebied is nog niec bekend. Die berekeningen zíjn in dit
onderzoek niet uitgevoerd. De verblijfduur is ook afhankelijk
van de moeilijkheidsgraad van de zoekÈaak. Deze komt in de
globale fixat ieduur tot uirdrukking. Orn nu de
moeilijkheidsgraad van de zoektaak uiC te schakelen en enkel de

invloed van bepaalde karakÈers op de zoekEaak over Èe houden
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erorden de verbl ij fduren
fixatieduren. DiE levert

GLOBALE MEETRESULTATEN

gedeeld door de

ons de relatieve
gerniddelde globale

Lokale verb1ij fduur.

3.4

relatieve lokale verblij fduur

Zoals gezegd is, ontstaaÈ de rel. verblij fduur door de

absolute te delen door de globale fixatieduur. Door diE te doen
schakelen ,we invloed van de rnoeilijkheidsfaccor van de zoektaak
op de rel . verbtij fduur uit en houden rre alleen de te
onderzoeken invloed van de karakters onderling over. In de vier
matrices (zíe appendix e.8) is duidelijk te zien dat de rel.
verblijfduur afhankelijk is van de te zoeken leÈÈer en van de

letEer waarfrl de vakjes gevormd zijn. De meeÈresultaten van MCB

26-04-85 zijn naast de maÈrixvorm eveneens in een 3D overzichg
geptaatst . In dit plaatje ( appendix e.7 , blz. A'42) is de

diagonaal duidelijk zichfbaar. Onderlinge verhoudingen r"rcrden
dooi deze vorm van weergeven beÈer uitgedrukt dan door de
matrix. Orndat uiC de meeÈresulÈaEen naar voren komE daC de

lokale verblij fduur (absoluut en gerniddeld) sterker wordE
beinvloed door áe versÈoringskarakEers dan de fixatieduur is er
besloten de verblij fduur nader Èe onderzoeken. Alvorens
konklusies Èe Èrekken uit deze daÈa is heÈ noodzakelijk dat
bekeken nordE in hoeverre deze rel. verblij fduren statistisch
onderscheidbaar zijn. De hiervoor gebruikte toetsingsmeLhode is
afgeleid van de U-toets.+

3.5

sËacistische verwerking van de resultaÈen

Wanneer we over Èwee onafhankelijke sEeekProeven uiq tÍ,ee
nornaal verdeelde populaties beschikken Ídaarvan de
verwachtingswaarden en varianÈies bekend zijn dan kunnen rf€ de
nul-hypotese Xo=Xl, tesgen. Indien de nul-hyPotese verrdorPen
wordt levert dit in geval van tweezijdige toetsing als
alternaÈieve hypotese Xo#Xr. De berekening die uiEgevoerd dient
te worden is:

u=g
1 I S., S.,lt -- 

+-v
VN1N3

+ Uic: I{iskundige staÈisÈiek. door:
Lenoir en J.N.M. van Loon
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GLOBALE MEETRESULTATEN

n= aanÈal waarnemingen

De waarden van U kunnen d.m.v. een tabel getransfomeerd rrcrden
in ondersche id ings-kansen.

Deze ÈoeËsingsmeEhode is gebruikt bij de verwerking van de

rel. verblij ftijden. Daarbij wordÈ een lokale rel.
verblij fduur vergeleken met hec gemiddelde van de gehele
zoekËaak. De berekende onderscheidingskans is ven een Èeken

voorzien om aan Èe geven of de berekende rel. verblij fduur
significant kleiner (- teken) dan wel grocer (+ teken) is.
ResulÈaten van deze toecsing stean vermeld in appendix e.9. On

de afhankelijkheid van de proefpersoon wat Èe beperken zijn de
relatieve verblij fduren van de beide proefpersonen gerniddeld
naarna er de zelfde staÈistigche bewerking op is ÈoegePast.
Uiceindelijk onÈstaan zo ttee verwarringsmatrices, voor elke
flankering een exemplaar (zie bi.jlage e.l0). In deze matrices
zijn een aantal interessanÈe verschijnselen zichcbaar. I,{anneer
de 1eËÈer X als flankeringskarakter gebruikÈ wordt blijken de
leÈters A,E,P en T zich duidelijk te onderscheiden van de andere
onderzochte leÈters. Vreemd is het onÈbreken van de Z in dic
rijtje. Volgens de metingen zou de Z sterk meÈ de A en P

verward worden. Een verktaring voor diE vreemde verschijnsel is
helaas niet gevonden. WaE ook duidelijk naar voren komt is de
overeenkomsten Ëussen de O en Q. Deze lijken sÈerk op elkaar
uraar zijn goed onderscheidbaar van de andere letÈers. DiÈ geldt
ook, echter in iets nindere maÈe, voor de lecters UrVrY.
I.Ianneer de I als fl ankering gebruikt wordÈ oncsÈaat een
soorcgelijk beeld. Er treden ÍtaE veranderingen op in de buurt
van de letËer P en indien deze leÈter gezocht r.ordÈ. Reden
hiervoor zijn vermoedelijk de overeenkomsÈen Èussen een P en een
8.
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KONKLUSIES

Doel van dit onderzoek was een meeEmeEhode te onÈwikkelen
lraarmee hec onderling discrininerend vermogen van karakters
gemeÈen kan worden. Van de Èwee onderzochte lokale aspecten, de

lokale fixatieduur en verbtijfduur, blijkt meÈ nane de tweede
veel informatie op te leveren.- Dezé lokale verblijfduur is
afgezien van de Èe onderzoeken beinvloeding van karakters
onderling ook afhankelijk van de moeilijkheid van de Èotale
zoekÈaak. Deze laaÈste (globale) par:rneËer wordE geeliurineerd
door de verblijfduur te delen door de globale fixacieduur, die
eveneens afhankelijk is van de rnoeilijkheidsfactor.(zíe
resultacen van onderzoek ven Leermakers M.A.M. en Boschman
U.C. ) . DiE leverÈ ons de relatieve verblij fduur waarin de
gezochËe afhankelijkheid duidelijk naar voren komt. I.lanneer we

de kansen uit de verwarringsmatrices van appendix e. l0 in
discrete intervallen onderbrengen leverE dat een meer

overzichtelijk geheel op (zíe figuur 6 en 7)

PSEUDOTEKST MET ALS FLANKERINGSKARAKTER EEN X.

a

++

**

zUoAE
**

:-ï

**
++

A

E
o
P
í1Y
T
It

v
Y
z

*k

++

#
**
++
+

meÈ de leËter
figuur 6

v erwarr ing sma È r ix
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KONKLUS IES

PSEUDOTEKST MET ALS FIÁNKERINGSIGRAKTER EEN 8

A

E

o
P

a
T
U

v
Y
z

oA
**

írtlr

+-**

Y
:_

P

;

a

++
++
++
**

T

;;
++

+

++

+

**
**

++

**
++
++
+ ++

horizontaal staan de karakters waarqn de vakjes gevormd zijn.
vercikaal staan de gezochte karakÈers uitgezeÈ.

+=

++=

:l'rk =

kans daÈ lokale verblijfduur korter is dan gerniddeld
het geval is, is groter d,at 957.
kans dat lokale verblijfduur korter is dan gemiddeld
het geval is, ligt tussen de 802 en 957".
kans dat lokale verblijfduur langer is dan gemiddeld
het geval is, ligt Eussen de 802 en 95i1.
kans dat lokale verblijfduur langer is dan gemiddeld
het geval is, is groter dan 952.
**, indien deze op de diagonaal ligt.

verwarringsmatrix mec cijfer 8 als flankering
figuur 7

I,rlanneer alle karakters even goed onderscheidbaar zouden
zijn, en dus cijdens een zoektaak ieder een gelijke verstorende
invloed bezitten, zouden in bovensËaande figuren enkel ++ (* **)
mogen opÈreden op de diagonaal. Geen van de lokale relatieve
verblij fduren zou dan significant verschillen van het
gemiddelde.
verwachten.

Dac diE in werkelijkheid anders is, was Ee

HeE resullaat van deze sEage kan een aanzet zíjn Èot verder
onderzoek naer de onderscheidbaarheid van leÈÈers. Gezien de
grooÈte van de verschillen die lokaal optreden in de (relatieve)
verbl ij fduren moeÈ hec nogel ijk zijn een beÈer inzicht te
verwerven in het leesgedrag door rniddel van de in dit verslag
beschreven methode. Bovendien kan rneÈ behulP van de onCwikkelde
methode nellichc een uitspraak gedaan r.rorden' over de kwal igeic
van een bepaald optotyPe, getoeÈsc aan de onderlinge
onderscheidbaarheid van de verschillende karakters. Deze
onderscheidbaarheid zou afgeleid kunnen worden uiC de hiervoor
beschreven maÈrices.
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APPENDIX

xoxTxrrxQxJxP )(A)w xKxQxoxFxA)u
xQXP XZXÍtrXS XYXE XHXLXAJ(XXXXCXX
xDxP xTxQx rxzxPxxxuxExcxzurYxx
xXE X S X I XDn{XTXBXwlff xx XYXUXTX
XXRXY XE XZXBXT X I XYXZXB XNXF X J X

XX I XTXFXEXOX IXXXS X I XNXTXXXV X

xxl,ÍxxxsxÈÍxoxJxox rxKxrxNxz )(Dx
xs xKX IXMXP XCXHXDXQXBXKX IXYXX
X I XNXI.'XC XLXLXA)W XWXUXJ XYXN(X

xxl,)w)(P xc xuux lxcxzxP xucv xwx
XXA)(AXLXTKXXOXGXRXHXNXGX S XRX

xxcxRxcxQxzxFxEXs )o{xIXETYXBX
xP xGxcxBXrxuxDxP xuxQXz xïxoxx
xxv xP xRxNXT xu(v xu XNXE xo)GJ(Q x

TEKST I
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TEKST I GEBRUIKTE KAMKTERS:

INGEVOERD MNDOMGETAT,: 4
AAI,ITAL PIXELS TUSSEN DE REGELS z 2
AANTAL PIXSLS TUSSEN DE tr(ARAKTERS: 2
AAI.TTAL GEBRUIKTE REGELS: 14
AANTAL GEBRUIKTE IGRAKTERS PER REGEL:

appendix a.2

IN DE

9X
6X

6X
5X

l0x
4X
6x
4x

A
B

c
D

E

F
G

H

I4X I
4XJ
4XK
6xL
4XM
7XN
8xo

IOX P

8xQ
6XR
7XS
9XT

IOX U
8XV
4XW

2IIX X
8xY
8xz

28
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XXTXS XMXS XXXNXCXY X ZXFXI XP )(E X

N(AXS XPXËGÍXP XYXTXS XOXB XOXUX

XXYXJ XP XNXT'XNXV X IXRXWXWXE XTX
n(AxoxQ xY xoxm(}o(Kx s xoxHXLxMx
XXE Xzu(C )ff XP XZ XF XN(GN,ÍXU KY XTX
xcn0(uxv x IxGxr'{xQXFxuxzxF x rxx
xxc xKxc)ooo(xQ xRxNXI.íxTxMXu xox
xxz xoxYXExKxzxNxExQxQ)GxB xLX
xP XGXY XDXQ XB XB XOXB XRXJ XZXtfÍ X

xxNxv xz )uxQxFxRxoxTxv XHXYXE x
XXFXVXNKXA]G)GXUXUXZ XUXJ XTX
XXOXCXTXE XUXPXTXE )GXTXOXTXRX
XXDXGXPXBXruGíXVXLXJXV XV XRJ(WX

xxQxDXYXV XIiXBXVXS XYXSXJ)O.O(P X

TEKST 2
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TEKST 2 GEBRUIKTE IGMKTERS:
A
B

c
D

E

F
G

H

I
J
K

L
M

N

o
P

a
R
S

T
It
U

v
I.r

x
Y
z
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TN DE

8x
7X

4X
3X
8x
6X
6X
3X

4X
5X
4X
3X

13X
6X

llx
9X
8X

7X
7X

ilx
l0x
t0x

5X

2l3X
llx

8x

INGEVOERD MNDOI'ÍGETAL: 689
AAI{TAL PIXELS TUSSEN DE REGELS: 2

MNTAL PIXELS TUSSEN DE IGRAKTERS: 2

AA}.TTAL GEBRUIKTE REGELS: 14
MNTAL GEBRUIKTE KARAKTERS PER REGEL: 28
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xxl.fl(Fxl.o(oxKxoxNxmGxz)ux s xK x
XX I XP XC Xil(AXTXBXKXOXZ XWXFXOX

xxuxc xLXLxE xvKYxuxFXz xExQ x],x
xxc xuxE xoxc xr{xP xu)ff rYxQ xE xEx
XXRI(X)O.0(GXQ XHXNXGX S XQXQXGXQ X
xTxwxDxJxs rHxoxJxzxBXcxP xcxx
X B X OXID(AXP XUXTXWX J XHXIfl(I{XV X X

XXQXNXRXL)$ XUXNXJXruGXTXTX ZX
xxYxTxv xlxs xT xTXQXwïÁxwxoxY x
xxl{rffi xrJxz xDxB)uxExz)6xTxQ xEx
xxcxA)uxYxÍfxR YcxQxxxTxSxrfxJx
x r x r )(LxTxxxE)ooryxP xQxtD(A)u)u
XYX I XN(B XP XM(E )(P XYXBXV XBXIfI(X

XXNXZ X IXC XLX IXTXVXYXHXZXOXP X

TEKST 3
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KST 3 GEBRUIKTE KAMKTERS:

209X X
8X ,Y
9XZ

INGEVOERD MNDOMGETAL: 99
AAIIITAL PIXELS TUSSEN DE RECELS : 2

MNTAL PIXELS TUSSEN DE KARAKTERS: 2
AAI{TAI GEBRUIKTE REGELS: 14
AANTAL GEBRUIKTE KARAKTERS PER REGEL:
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IN DE TE
llx A
7XB
7XC
2XD

llx E

3xF
5XG
6xH
6Xr
5XJ
3xK
7XL
6XM
6XN
9XO
8xP

Irx Q

3xR
4XS

12X T

8XU
8xv

l4x lr

28
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xFxltxvxAxEXru(AxDx JxSxTx Fxzxx
XXTXCXGXI.IXAXTXI XPXCXKXOXrufi X
xx J xN$,0(Q xP xzxB xExvxxxY x rx J x
xxxxcxJ xcxBxruKxDxPXz XLXP xQX

n(xxru(wxHxoxcxs xcxz XYXYXKX s x
XXUXLXXXVXBXIfl(ZXFXIXP XEXYXKX
XLXP XXXUXP XIÍXS XLXO)GXOXTX J XX

XXPXVXTXV XNX IXruff )(YXE XS X IXCX
xxQxwxorYxu(Kxl,xoxllxMxu xLxE x
xxBxwxPxzxFxcxcxuxTxl{xsxP xGx
xxï xNx rxcxuxQxF xTxzxF x r xHxBX
xxGxIIxxxQXRxv xux s xuxrxoxlxzx
xxr{xExKxzxv xEXQxQ xc xAx}o(GxP x
XWXDXQ)GXAXO)GXRXJ XZ XY XOXVXX

TEKST 4
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TEKST 4 GEBRUIKTE KAMKTERS:
A
B

c
D

E

F
G

H

I
J
K

L
M

N

o
P

a
R
s
T

U

v
w

x
Y
z
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IN DE

9X
5X

7X
3X
9X

6X
8X
4X
óX
6X
6x
7X
3x
2X

7X
6X
9X

9X
8X
9X

2L4X
8X

l0x

9X
llx

8x

INGEVOERD RANDOMGETAL: 620
AAI{TAL PIXELS TUSSEN DE REGELS: 2

AANTAL PIXELS TUSSEN DE KARAKTERS: 2

AAI{TAI GEBRUIKTE REGELS: 14
AANTAL GEBRUIKTE IGRAKTERS PER REGEL: 28
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8 08T8U8Q8J8P8A8V8K8Q8O8F8A88

8Q8P8 Z8W8 S8Y888H8L8A8888 8C88
8D8P8T8Q8 r8Z8P888U8E8G8R8Y88
88E8 S8 r8D8M8T8B8W8V8E8Y8U8T8

88R8Y88828 B8T8 r 8Y8 Z8B8N8F8J8
88 r8T8F88808 r888S8 r8N8T88 8V8
88M888 S8M808J808 r8K8 r8N8Z8D8
8 s8K8 I 8M8P8C8H8D8Q8B8K8 r8Y8 I
I r8N8U8C8r8L8A8V8W8U8J8Y8A8 8

8 8L8V8P8C8U8A8 r8C8Z8P8U8v8w8
88A8A8L8T8 8 808G8R8H8N8G8 S8R8
8 8c8R8c8Q8 Z8F8E 8S8H8 r8E8Y8B8
8P8C8C8B8 r8U8D8P8U8Q8Z8E8088
8 8V8P8R8N8T8L8V8U8N8E8O8A8Q8

TEKST 5
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IN DE

9X
6X
6x
5X

10x
4X
6X
4X

l4x
4X
4X

6X
4X
7X

8xo
lox P
8XQ
6XR
7XS
9XT

lox u
8xv
4XW
8xY
8xz

2ltx 8

INGEVOERD MI{DOMGETAL: 4

AANTAL PIXELS TUSSEN DE REGELS Z 2

AANTAL PIXELS TUSSEN DE KAMKTERS: 2

MNTAL GEBRUIKTE REGELS: T4

AANTAT GEBRUIKTE KAMKTERS PER REGEL:
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TEKST 5 CEBRUTKTE KAMKTERS:
A
B

c
D
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G

H

I
J
K

L
u
N
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I 8T8S8M8 S888N8C8Y8 Z8F8 r8P8E8
8 8A8 S8P8 8 8M8P8Y8T8 S808 8808U8
8 8y8J8p8N8u8N 8V8 r8R8r,r8 r.r8 E8 T8
I 8A8O8Q8Y808I.r8M8K8 S8o8H8L8M8
8 8E8R8C8Y8P8Z8F8A8G8M8U8Y8T8
8c8r'í8u8v8 r 8c8M8Q8F8U8 Z 8F8 r8 8
8 8c8K8c8M8 8 8Q8 R8N8M8T8M8U8 08
I 8Z8O8Y8E8K8Z8N8E8Q8Q8A8B8L8
8P8c8Y8D8Q8 88 B808 B8 R8J8 Z8rí8 8
88N8V828 I 8Q8F8R8O8T 8v8r{8Y8E8

8 8r8V8A8K8A8A88 8U8U8Z8U8J8T8
8 808C8T8E8U8P8T8E8A8T808T8R8
8 8D8c8P8B8M8M8V8L8J8V8V8R8W8
I 8Q8D8Y8V8H8B8V8 S8Y8S 8J8M8P8
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IN DE TEKST 6 GEBRUIKTE KARAKTERS:
8xA
7XB
4XC
3xD
8xE
6XF
6XG
3XH
4XI
5XJ
4XK
3xL

13X M
6XN

llx o
9XP
8xQ
7XR
7XS

llx r
IOX U

lox v
5xw

IIX Y
8X. Z

213X 8

INGEVOERD RANDOI.{GETAL: 689
MNTAL PIXELS TUSSEN DE REGELS: 2

AANTAL PIXELS TUSSEN DE IGMKTERS: 2
MNTAL GEBRUIKTE REGELS: L4
MNTAL GEBRUIKTE KAMKTERS PER REGEL:
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28
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8 8M8F8M808K8 08N8r.r8A8 Z 8A8 S 8K8

88 r 8P8C8H8A8T8B8K808 28W8F808
88U8C8L8L8E 8V8Y8U8F8Z8E8Q8L8
8 8 C 8U8E808 C8r,J8P8U8V8Y8Q8E 888

88R88 8M8c8Q8H8N8c8 S8Q8Q8G8Q8
8T8W8D8J8S8H808J8Z8 88C8P8G8 8
8 B 808u8A8 p 8U 8T8 W8 J 8M8 r.r8N 8V8 I
8 8Q8N8R8L8V8U8N8J8M8E8T8T8 Z8
8 8Y8T 8v 8 L8 S 8 T 8 T 8Q8I{8A8W8 O8Y 8

8 8r^r8H8U8Z8 D8 88 8 8n8 Z8A8T8Q8 E8

I 8c8A8A8Y8w8 R8 C8Q8E8T8E8W8J8
8 r 8 r8 L8T8 8 8E8M8V8P 8Q8I.I8A8A8 8
8Y8 r 8A8 B8P 8r{8E 8P 8Y8 B8V8 B8W8 I
8 8N8 28 r8C8L8 r8T8V8Y8H8 2808P8

TEKST 7
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IN DE TEKST 7 GEBRUIKTE I(AMKTERS:
llx A
7XB
7XC
2XD

iIX E

3XF
5xG
6XH
6XI
5xJ
3xK
7XL
6X I'í
6XN
9XO
8xP

rrx Q

3xR
4xs

I2X T
8XU
8xv

l4x tI
209x 8

8xY
9x. z

INGEVOERD MNDOMGETAL: 99
AANTAL PIXELS TUSSEN DE REGELS Z 2

MNTAL PIXELS TUSSEN DE KAMKTERS: 2

AA}ITAL GEBRUIKTE REGELS: 14
AANTAL GEBRUIKTE IGMKTERS PER REGEL:
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28
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8F8H8V8A8E8R8A8D8J8E8T8F8Z88

8 8T8C8G8W8A8T8E8P8C8K808R88 8
8 8J8A8M8Q8P8 Z888E 8v88 8Y8 r 8J8
888 8c8J8C8B8R8K8D8P8Z8L8P 8Q8

8 8 I 8R8r.r8H808c8 S 8C8 Z 8y8y8K8 S I
8 8u8 L8 8 8V8B8r.r8 Z8 F8 r 8p 8E 8Y8K8
8L8P888U8P8W8S8L808A808T8J88
88P8V8T8V8N8 r8R8Y8Y8E8 S8 r8C8
I 8 Q 8w8 O8y 8U 8K8 L808 H8r'Í8 U8 L8 E 8
I 8 88Í.r8p 8 Z8 F8C8c8U8T8r{8 S 8P8C8

8 8T8N8 r8c8U8Q8F8T8 Z8F8 r8n8B8
8 8c8u8 8 8Q8 R8V8U8 S8U8T808L8 Z8
I 8w8E 8K8Z8v8E8Q8Q8C8A8M8G8P8
8w8D8Q8A8A8 O8A8 R8J8 Z8Y8O8V8 I

TEKST 8
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appendix a. 16

IN DE

9X
5X
7X
3X
9X
6X
8x
4X
6X
6X
6X

7X
3x
2X

9X
llx
8x
7X
6X
9X

9X
8X
9X

8X
l0x

214X

TEKST 8 GEBRUIKTE IGMKTERS:
A
B

c
D

E

F
G

H

I
J
K

L
M
N

o
P

a
R
s
T

U
v
w

Y
z
8

INGEVOERD RATIDOMGETAL: 620
AANTAL PIXELS TUSSEN DE REGELS: 2

AAI{TAL PIXELS TUSSEN DE KARAKTERS: 2
MNTAL GEBRUIKTE REGELS: 14
M}TTAI. GEBRUIKTE KAMKTERS PER REGEL: 28
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appendix c.1

voorbeeld van een enout-file

5 I,íAART 1985
TIES
TELEXPERIMENT VAN VERSCHILLENDE I(AMKTERS

STIMULUSFILE: PLTIT
890 Kijkhoek ( in boogninuten)
L2 resoluËie van de ingenoren data

40.000000 snelheidscriteriun(graden per sec)
I 185.000000 0.000000 aanÈal blinks, blinkduur en var in

bl inkduur
120 313.291656 I1.33ó387 aantal fixacies>5O urs, fixatieduur en'

var in fixatieduur
lt9 -5 "512872 62.719883 16.176470 0.781922

17.835087 fixacie varianÈie in xrichting(digits)
f f .698409 fixatie varianÈie in l"ichting(digits)
2L.329395 fixacie variancie in rrichting(digics)

624.669006 gern x-snelheid cijdens fixaties(digs/s)
58I.599548 geur y-snelheid cijdens fixaries(digs/s)
973.0L0254 gem snelheid tijdens fixaties(digits/s)

560 -188 185 -koordina(a)t(en) en duur van blink(s).(in dit vb. 1)
-227 -5lr 500
-919 1254 160

-koordinaten + duur van de fixaties.(in diE vb. 120)
583 -1027 385
828 -1043 5I0

-227 -51 r -878 1454 35 -651
-878 1454 -919 1254 l0 -41

lgz -999 583 -1027 20 391 delÈa-x van saccaden.(in dit vb. II9)
583 -1027 828 -1043 l0 245
I82 (aanÈal onbecrouróare samples)

I (aancal korte fixaties)
20.000000 (gmr fixatieduur korte fixaties)

-878 1454 20 -koordina(a)t(en) en duur van korte fixaties.
(in dit vb. 1)

A-t8



APPENDIX

voorbeeld van een datout-file

re ference: T
daÈe: 5 M.AÁRT 1985
subject: I,ÍAML
experimenË : TELE)GERIMENT vAN vERScHILLENDE KÀRAKTER
stimulus : STIMULUSFILE: PLTIT
toÈal angle of view: 890 (srin. of arc)
characÈer size: L7.38 (min. of arc)
viewing disÈance: 100 (cm)
velocity criterion: 40.0 (deg/s)
fixations:

nr-unber: 120

mean duraÈ ion: 3L3 .29 (ns)
individual stand. dev.: I24.18 (ms)
stand. dev. of the mean: 11.34 (ms)
rnedian: 275 (ms)

saccades:
forward saccades:

nlunber : 9l
mean lengEh: 3"76 (chars.)
individual scend. dev. : 1.66 (chars. )

stand. dev. of the mean: 0. 17 (chars.)
rnedian: 3.46 (chars.)

small regressions (-15<=s1<0) :

number: 15
relative number: L4.15 (iL)
mean length: -3.47 (chars.)
individual stand. dev.: 1.78 (chars.)
stand" dev. of the rnean: 0.46 (chars.)
median: -2.64 (chars. )

new line regressions (s1<--15):
nunber: l3
mean length: -22.93 (chars.)
individual stand. dev.: f.89 (chars. )
stand. dev. of the mean: 0.52 (chars.)
median : -22.79 (chars.)

mean duration: 16.18 (ns)
ind ividual stand . dev . : 8 .53 (rns )
stand. dev. of the mean: 0.78 (ns)

eyemovements during fixations :

fixation inaccuracy in x-direction: 3.875 (nin. of arc)
fixation inaccuracy in y-direccion: 2.542 (min.of arc)
total fixation inaccuracyz 4.635 (urin. of arc)
mean velocity in x-direction: 2.262 (deg/s)
mean velocity in y-direccion: 2.106 (aeg/s)
mean veloc ity: 3 .52t+ ( deg/ s)

number of blinks: I

appendix c.2
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appendix d. I

listing ven programma koordin2

progr:m koordin( input,output ,plaats reyemovin) I

label 100;

Eype string-packed arraytI..5fl of char;

var regel ,naorein ,koorouÈ : string;
xr ,xl ,xp ryb ,yo , i , j ,1 ,karset : integer;
teller rkb rkh rka rra rdx rdy: integer ;

letter,obj : char;
karx rliney rxk,yk: real ;
plaats, eyenovin: text;
memor: array[ f . .50, l. .2] of real ;

{zz7"rrzzzz7"7"7"7.zz"Ázzzzrzzzzzzz%7"2r27"7"27.r7#.7.7"7"7"7"27"27""Á7"27"7"27"7"2'/"Z7"Z7"rtTZti(7"7"22"Á"Á7,
717" Dít programme berekent de koordinaten van heE middelpunt van een Ëe "/"7"

17" zoeken karakÈer in gewenst kartesisch stelsel. De inputfile is een VAX- NZ

ZZ file rnet in de eercËe 4 regels informatie over het gebruikte karakÈer- 27"

17. seE, karakcer- en regelafsÉand. Ron de Kloet. 18-03-1985 IPO I'Á
"Á'Á227"7""/"717"7"227"7.2127.27.27"7"2"Á7""Á2"ÁZ7.Z7.ZZZ"ÁZL7"ï"ÁW"7"2"Á7.ïLZ"Á7.22"Á227,7"27"ï|Z7"ZZ7.Zï"7.Z"ÁZZ7"Z>

beg in
rrriceln;
wriceln(' InpuÈfilename :' ) ;
readln(namein);
writeln('outpuÈfilename :' ) ;
readln(koorouc);
writeln('x-koordinaat links:') ;

readln( xI ) ;
writeln('x-koordinaaE rechts:' ) i
readln(xr);
writeln('y-koordináat boven:' ) i
readln( yb);
r.rriteln('y-koordinaaÈ onder:' ) i
readln( yo) ;
r,rriteln('welk karakter moet gezocht roorden: ') i
readln( obj ) ;
open( f i1 evar iab le : =eyernov in, f i1 enane : -n€[ne in, h i s Èo ry : =old ) ;
reset(eyemovin);
open( f il evariab le : =pl eaE s, f il enanre : =koorout, h i s tory : =new) ;

rer.rite( plaat s) ;
read ln( eyemov in rkarse t ) ;

re ad I n( e yemov in ) ;

A'20
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readln(eyemovin,ka) ;

readln(eyemovin,ra) ;

{De afrnetingen van karakÈers wordË nu bepaald.Karakcersec I en 3 wordt niet
geeccepÈeerd orndaÈ de karakËerafmeÈingen niec konsÈant zijn.)

case karsec of
I,3: kb:=0; (karx is de karakcerbreedte + karakÈerafscand in heÈ)
2,7 ,c): kb:=6; { gebtenste koordinatensÈelsel}
4,62 kb:=8; {liney is de regelhoogte +regelafstand in her gewen-}
5: kb:=16; ( sÈe koordinatensrelsel )
8,10: kb:-12; {dx en d,y zíjn de karakceraftnetingen in pixels }

end;
case karseÈ of

1,3: kh:=0;
2: kh:=8;
4: kh:-24;
5: kh:=22i
6,I0: kh:=20;
7,9: kh:=10;
8: kh:=26 ;

end;
if kb=O chen
beg in

writeln( plaats,' progranma is afgebroken crmdaE karakterbreedte' ) ;
r,rriteln(plaats,'van hec gebruikte karakÈerset niet konsÈant is.') ;
wrice('progranrma is afgebroken omdaÈ karakterbreedte van het');
rvrite('gebruikÈe karakÈerseÈ nieÈ konstanÈ is .') ;

goro 100;
end;
rrriteln( plaats rxl ,xr ryb ryo rkh,kb ,ka rra robj ) ;

writeln( plaats);
writeln( plaats) ;
writeln( plaacs,' input file :' ,nanein) ;

wriceln(plaaÈs,'x-koordinaaE links:',x1);
wrireln( plaats,'x-koordinaat rechÈs : ' ,xr) ;
writeln(plaatsr'y-koordinaaË boven:' ryb);
r.rriteln( plaaEs r'y-koordinaaE onder i ' ,yo) i
wriceln( plaats r'karakterhoogte i ' ,kh) ;

wriceln( plaaEsr'karakterbreedÈe : ' ,kb) ;

rriceln( plaars ,'Ëussen de karakÈers sEaan' ,ká r' pixels') ;

wrireln(plaat.sr'Ëussen de regels gEaen' rt?r' pixels' ) ;
writeln(plaacsr'het gezochÈe karakÈer is' robj);
celler:=0;
dx:=kb+ka;
dy:=kh+ra;
karx:=((xr-xl) /5L2)*dx; (karx is de karakËerbreedce+ karakÈeraf

stand in hec genensEe koordinatenstelsel)
liney:=((yo-yb) /StZ)oay; {liney is de regelhoogÈe+regelafsÈand

rn het gewensre koordinaÈenstelset)
for 1:=l co (512 div dy) do
beg in
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readln( eyemov in , regel ) ;
for xp:=l Eo (512 div dx) do
begin

1eÈcer:=regelIxP] ;
if lecEer=obj then
beg in

teller:oteller+1 ;

if teller-51 chen
beg in

rrriteln(plaats,'progranma is afgebroken omdaË er meer dan');
wriceln( plaats r'50 karakters gevonden zijn.') ;

write('programma is afgebroken cmdaE er Eeer dan');
nrite(' 50 karakcers gevonden zijn.');
goÈo 100;

end;
memorI teller, ll :=(karx*( 2*xp-l ) / 2)+xL;
memor I tell er,21 :=(l iney*( 2*l-l ) / 2) +yb ;

end;
end;

end;
wriceln(p1aats,teller,' karakËers zijn gevonden') ;
rriteln( plaats);
wriceln(plaacs,'de gevonden koordinaten van het karakcermidden zijn: ')l
rrrireln(plaaÈs,'x-koordinaaT y-koordinaat');
wriceln( plaats) ;
for j:=l to teller do
beg in

wriceln(plaats,memorIj,ll,'',memorIj'21) ;

end;
100 :

end.
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voorbeeld van een ou!p-g$!lg ta.

append ix d .2

koord in2

512
2

input file : cxt I .dat
x-koordinaat links:
x-koordinaat rechEs:
y-koordinaat boven:
y-koordinaat onder:
karak'terhoogte :

karakterbreedÈe :

tussen de karakcers sÈaan
tussen de regels staen
heÈ gezochEe karakter is T

9 karakters zijn

0

512
0

512
20

8
2 pixels
2 pixels

gevonden

5120
2T

20

de gevonden koordinaten van het karaktermidden zijn:
x-koordinaaT y-koordinaaÈ

1.450008+02
I .650008+02
2.35000E+02
3 .75000E+02
, .35gg9g+02
I .55000E+02
3 .35000E+02
1.95000E+02
2.15000E+02

9 .90000E+0 I
I .430008+02
I .65000E+02
I .65O00E+02
I . 87000E+0 2

2 .09000E+02
2 .09000E+0 2
3. 19000E+02
3 .85000E+0 2
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append ix d .3

listing van heÈ progremna vakje

progren vakje( input,output ,koordin,emout ,lokaal) ;

labe1 100;

type string=packed array[f..5Il of char;

var datr-unrneémrproef ,stim: string;
tekstin rmeeÈin rvakoul : string ;

e rbrj ri rh rnrxl,xrrlbryorkhrkbrkarrs: integer ;
foucl,fouÈ2,regres,teller,blinks,fixaties : inÈeger;
xbl rybl rp rsqn rkwasonrxf ,yf ,tf ,1 rn: integer;
koordin,enout , lokaal : texÈ ;
:cn rym rx ry rxl rx2 ryl ry2 rdeltar< rdettay: real;
vak: arrayl I . .5 , f . .50] of real ;

f ixduur, f ixsom, f ixEijd,ygernl ,!8a2, sigma: real l
fix: arrayI I . .3, I . .2001 of inÈeger;
blink: arrayll..3,l..40l of inÈeger;
regelsprong: boolean;
obj: charl

<i4zz"Á27"2"Árzz"Á7"7(zzrzzzzz7"zz"a7"z7""Á7"irÁ"Á7"27."Á7"22"Á7"ï(27"'Á7"7Lzzzi(z7"rzz7.zz7"z7tz
7"1 DíE programna berekend lokale aspecEen van oogbewegingen. 7"7"

l"Á De input die nodig is, is een emouË-file en een ouÈput-file 77"

ZZ van het progrérmma koordin2. Als resulEaat onEstaat een macrixZZ
27" met de votgende opbouw:
"Á7"

ZZxy ( fixaries) ( fixaties) ( aancal fixaties)

( fixaties) ( fixaties) (aancal fixaties) Z7(
aa

7"2 ltierin zijn x en y de koordinacen van hec hoekpunt Línks- 7l
27" boven van heÈ onderzochce vakje. Ook leverÈ heÈ progranma 7"f
"Á7" de gerniddelde verblijf- en fixatieduur binnen de vakjes, de 7"7"

7"7" geruiddelde fixatieduur bepaald over de gehele ceksÈ en hec ZZ

Z"Á aantal op grond van opgetreden blinks of onbeÈrouóare me- 27"

qq
.l '/
.f ef

99
qu

hh

"li(
qof
q/v

Zf tingen verworpen vakjes.
7"7" Ron de Kloet 18-06-1985 rPO

qv
qq
hh

7""Á7.LZZZï&27"2227""Á2"/"TZ7"ZZZZZIZZ"ÁZ7"Z1#"7227"2ï""17"7"2221(7""ÁZZZZZ"ÁïZ7"TZ"Á2ï7">

beg in
writeln;
rrri celn( 'voer naarn in van f ile mec teks tdaEa : ' ) i
readln( tekstin);
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writeln('voer naan in van file meÈ meeÈdete: ')i
readln(meetin);
rrriteln('ouÈpuÈ file: ') i
readln(vakout);
open( filevar iab le :=koord in, f il enane : oEeks t in,h i story : =old) ;

reset(koordin);
open( filevar iab 1e : =emouc, f il enane : =mee r in,h i story : =old) ;
reset( emouÈ ) ;
open( fil evar iab le : -lokaal, f il enanre : =vakouÈ,h i sÈo ry : =new) ;
rervrite( lokaal );
readln( koordin,xl ,xr,yb,yo,kh,kb ,ka,ra,obj ) ;
(nu wordt emoutfile ingelezen)
read 1n( emouÈ ,darum) ;
readln( emouÈ ,naam) I

readln(emout,proef) ;
readln(emout,stim);
for i : -l to 3 do read ln( ersrouÈ ) ;
readln( emouÈ,bl inks ) ;
read ln( emout, f ixat ie s, f ixduur ) ;
re ad I n( emo uË , regre s ) ;
for i:=l Èo 6 do readln(emout);
for i:ol to blinks do readln(emouc,blinklI,i],bIink[2,iJ,b1ink[3,i] ) ;
for i :=1 Èo fixacies do readln( enrout, fixI I, il, fix t 2, i], f ix[3, il ) ;

writeln( lokaal,datum) ;
wri celn( lokaal,naan) ;

" nriteln( lokaal ,proef);
r,rriteln( 1okaal, s tin) ;
for j:=l Eo 12 do readln(koordin);
read ln( koordin, tel ler) ;

wri teln;
writeln('dit programma levert gegevens over hec lokale ooggedrag.');
writeln('daartoe wordt om heÈ Èe zoeken object een vakje gevormd.');
writeln('de grootÈe van dit vakje dient ingevoerd Ee r.rorden.');
rrr i teln;
wriceln('afmeting boven karaktermidden ( in karakters) : ');
readln( yl ) ;
nriteln('afmeËing onder karakÈermidden ( in karakters) : ');
readln( y2 ) ;
wriceln('aftneting links van karakterrnidden (in karakters): ')i
readln(xl );
rrriteln('afmeting rechts van karakcerrridden ( in karakters) : ') ;
readtn(x2);
writeln( lokaal ) ;
writeln( lokaal ,'afrneting boven karakÈenridden' ,yl ,'( in karakcers)');
rrriceln( lokaal ,'afuec ing onder karaktermidden' ,y2 ,'( in karakters) ' ) ;
writeln( lokaal ,'afmeÈing links van karakternidden' ,xl ,'( in karakcers)' ) ;
writeln( lokaal ,'afmet ing rechts ven karakcermidden' ,x2 ,'( in karakters) ' ) ;
nriteln( lokaal);
writeln(lokaal,obj,' is de letcer rond welke heE vakje gevormd is.');
writeln( lokaal ) ;
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del cax;-( xl+x2)*( kb+ka)*8;
del c ay ' -( yl+y2 )*( kh+ra)*8;
b:-2;

{bepaling van eersÈe regelsprong qn daarna alle fixacies voor deze sProng

als onbetrouwbaar te bestempelen en verder ter negeren)

regelsprong:-false;
while regelsprong'false do
begin

it i f e no r ( ( ( f ix I I , b ] - f ix I I , b_ I ] ) < ( _ I 5*8* ( rcU+ra ) ) ) and ( ( ( f ix [ 2 , b ] -
fix[ 2,b-l] )>(-2*8*(kh+ra) ) )and( ( fixt2,bl-fix[2,b-1] )<(0.6*8*( kh+ra) ) ) ) )do
b:-b+l;
sorn : t0;
kwason:'0;
for p:-l to 3 do
beg in

so(tr :8som+ f ix [ 2 ,b+p] ;
kwason : =kwas6l1r+( f ix t 2 rb+pl* fix [ 2,b+pl ) ;

end;
ygernl:=som/3;
sigma :=( kwasom-( ( som* som) /3 )) / 3;
if sqrt( sigma)>(0.8*8*(kh+ra) ) chen

begin nrite('programma is afgebroken cnrdat sEarc-koordinaten niet' ) ;- nriteln(' gevonden zijn');
wrice( lokaal ,'progr-ma is afgebroken orndat sËarË-koordinaten');
rriteln( lokaal ,' nieÈ gevonden zijn') ;

goco 100
end;
if ((O.5*(kh+ra))<(fix[2,b-lI-ygetnl))or((fix[2,b-lJ-ygenrI)<(2't(kh+ra)))
then regelsprong :-Èrue;

end;
wriceln(lokaa],'het gevonden startPunE is (',fixtl,bl r' r' rfix[2,b] 

")' 
) ;

e:=fixaties-l;
(bepaling van laaÈste regelsprong qn daarna alle fixaties na deze sProng
als onbeÈrouwbaar Èe besEempelen en verder ter negeren)

regelsprong:-false;
wbile regelsprongafalse do
begin

while nor(((fixtl,el-fixll,e+11)>(15*8*(kb+ka)))and(((fixt2,e1-fixt2,e+1J
(2*8*(kh+ra)))and((fixt2,e7-f.íxl2,e+ll)>(-0.6r'8*(kh+ra))))) ao e:=e-l

som: =0;
kwasom: -0 ;
for p:-l to 3 do
beg in

som : =som+ f.íx12, e-p) ;
kwasom:=kwasom+( f ix[ 2,e-p7*f ix[2,e-p1 ) ;

end;
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ygemz:=som/3;
sigma :-( kwasom-( ( som*son) / 3)) / 3 ;
if sqrt( signa)>(0.8'r8*(kh+ra) ) then
begin rrrite('progreurma is afgebroken omdaÈ eind-koordinaten nier') ;

writeln(' gevonden zijn');
wrire( 1okaal,'progranma is afgebroken ondaÈ eind-koordinaten' ) ;
r,riteln( lokaal ,'nieE gevonden zi jn' ) ;
goto 100

end;
if ((-0.5*(kh+ra))<(fix[2,e+Il-ygern2))or((fixt2,e+lJ-ygem2)<(-2*(kh+ra)))
then regelsprong :=true
el se e :=e-I ;

end;
ryriteln( lokaal ,'heÈ gevonden eindpunt is (' ,f ix[ 1 ,e] ,' ,' ,ELxl,z rel ,')');
writeln( lokaal ) ;
for i:-l co 4 do readln(koordin);

(nu worden de hoekpunÈen van de alle vakjes bepaald waarbij uitgegaan
wordt van de koordinaatparen die geleverd rcorden door heÈ progranma
koordin2. De variabele 'teller' geeft aan hoeveel paren er gevonden
zijn. De resc van de plaatsen in de rnatrix nordc geinitialiseerd. )

for n:=l to teller do
beg in

readln(koordin,x,y);
vakI l, n] : =( (4095 / ( xr-xl ) )*(x- ( xl +xt) / 2) )-O . 5-( ( tu+ta )*8'txl ) ;
vak [ 2, n] : =( (4095 | (yb-yo) )*( y-( yb+yo ) / 2) )'O. 5+ ( ( on*t"1*8'tyl ) i

end;
for m:=l to teller do
beg in

for 1:=.3 to 5 do vakl 1,m] :=0.0i
end;
fouÈl:=0;
fout2:=0;

(vakjes waarbinnen blinks zijn opgetreden norden ver\.rorpen. De variabele
foutl telt hoe vaak dit zich voordoeÈ. )
for i:=l to blinks do
begin

xbl:=b1inkI I,il ;
ybl:=b1ink[2,i];
m:=1;
while m<=( Èeller-foucl) do
beg in

xn:=vakIIrro];
ym:=vak[ 2 ,ml ;
if ((xbl>xm) and (xbl<(:sn+deltax))) and ((yb1>(y'm-deltay)) and (yb1<yn))
rhen
beg in

for j:=m to (teller-foutl) do
begin

vakIl,j ] :=vakI I,j+1 ] ;

vak [ 2 , j ] : =v ak [ 2 , j + I I ;

A-27



APPENDIX

end;
foutl:=foutl+l;

end
el se m:=m+l ;

end;
end;
m:=l ;

(vakjes waarbinnen geen beErouwbare meeÈdata is ingenomen worden eveneens'
verr{rorpen. Het aantal wordt geteld m.b.v. de variabele ' fout2' . }
while m<= (teller-fouÈl-fouÈ2) do
begin

if (ygeml+(8*(kh+13;)<vakt2,rnl)or(ygen2-(8*(kh+ra))>(vak[2,m]-dettay))
chen
beg in

for j:-m co (teller-foutl-fouc2) do
begin

vakI l,i] :-vakI I,i+l ] ;

vak[2,i I :-vak[2,i+1 J ;
end;
fout2:=fout2+l;

end
el se m:=m+I i

end;
(gekeken wordE nu rselke fixacies binnen de geaccepteerde vakjes liggen)

for 1:=l to fixaties do
beg in

xf:-fixI I,1]
yf:-fix[2,11
tf:=fix[3,1]
for m:=l to (teller-foutl-fout2) do
beg in

:sn:=vakI I,rn] ;
ym:=vak[ 2 ,rn] ;
if ((xf>:rm) and (xf<(xrn+deltax))) and ((yf>(ym-delcay)) and (yfcym)) th
begin

vak[ 3,ml :=vak[ 3 rm]+gf ;
vak[ 4,m] :=vak[ 4 ,ml +( t f*t f ) ;
vak [ 5 ,mJ : =vak [ 5 ,m] +l ;

end;
end;

end;
fixsom: -0 ;
fixtijd:=0;
for n:=l to (teller-foutl-fout2) do
begin

fixsom : =f ixsom+vak [ 5,n] ;
f ixt ijd := f ixtijd+vak[ 3,n] ;

end;
writeln( lokaal) ;
wrice(1okaal,(fixcijd/(teller-foucl-fout2)),'ms. bedreagË de gemiddelde');
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wriceln( lokaal ,' verbl ij fduur binnen een vakje .') ;
rrite( lokaal,( fixtijd/ fixsoÍÍr) ,' ms. bedraagt de gemiddelde fixecietijd ') ;

writeln( Iokaal,'binnen de vakjes .' ) ;
write( lokaal ,fixduur,' ms. bedraagt de geuriddelde fixatieduur');
writeln( lokaal ,' bepaald over de gehele');
writeln( lokaal,' meting . ');
rlrite( 1okaal,( teller-foutl-fouÈ2) ,' bedraagc heE aanÈel');
wriceln( lokaal,' geaccepÈeerde vakjes.' ) ;
rvr i teln( lokaal ) ;
for n:ol Èo ( teller-foutl-fout2) do
nriteln( lokaal rvakI I rn] rvak[ 2,n],vak[ 3,nJ,vak[4,n],vak[5,n] ) ;

r.rriteln( lokaal ) ;
write( lokaal ,'et zíjn' ,foutl r' vakjes niet geaccept,eerd mdat daarbinnen') I
rrriteln( lokaal ,' blinks zijn opgetre- den') ;

nrite( lokaal ,'er zi jn' ,fovc2 r' vakjes niet geeccepÈeerd mdac daarbinnen') ;
rrriteln( lokaal ,' geen of onbetrourÈare data is ingenomen');

100:
end.

A-29



5 I.{AART 1985
MAML

TELEXPERII,{ENT VAN \TERSCHILLENDE KAMIGERS
STIMULUSFILE: PLTIT

afmeting boven karakcermidden 5.00000E-01( in karakcers)
afmeting onder karaktermidden 5.00000E-01( in karakcers)
afmeting links van karakcermidden 3.00000E+00(in karakrers)
afmeting rechts ven karaktetmidden 1.00000E+00( in karakters)

T is de letÈer rond welke heÈ vakje gevormd is.

het gevonden startpunt is ( -828, 1205)
her gevonden eindpunÈ is ( 932, -851)

4.5357L8+02 ms. bedraagt de gemiddelde verblijfduur binnen een vakje.
3.17500E+02 ns. bedraagt de gerniddelde fixacietijd binnen de vakjes.
3.I3292E+02 rns. bedraagt de gerniddelde fixatieduur bepaald over de gehele

meErng.
7 bedraagt het aantal geaccepËeerde vakjes.

APPENDIX

appendix d.4

outputfile van het Programma vakjevoorbeeld van een

-9 . 68322E+02 9 .9L27 9E+02

-4.08459E+02 8 .L53228+02
7. ll268E+02 8. 153229+02

-4.08459E+02 6.393658+02
-l .04830E+03 4.63408E+02

3. 91346E+02 4 "63408E+02
-7 . 2838I E +O2-4 . 1637 7 E +O 2

er zijn 0

er zijn 2

4.55000E+02 1.036258+05 2.00000E+00
3.2966Qf,+02 1.024008+05 1.00000E+00
5. 150008+02 I. 36225E+05 2.00000E+00
2.30000E+02 5.29000E+04 1.00000E+00
9.550008+02 4.77025E+05 2.00000E+00
7.00000E+02 2.57800E+05 2.000008+00
0.00000E+00 0.000008+00 0.69999n+00

vakjes niet geaccepÈeerd omdaE daarbinnen
blinks zijn opgeÈreden.

vakjes niet geaccepteerd omdat daarbinnen
geen of onbeÈrouqrbare daÈa is ingencmen.
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dat um : 05/03/8s
onderwerp: meeÈresultaten zoektaak
proefpersoon: MAML flankeringskarakcer: X

appendix e. I

lecÈertype : BEE-Èerminal

gezochÈ.

zoek-
sne lhe id
I karl sec ]

kommentaar: Gemeten zijn het aanÈal getelde karakcers en de totale
zoektijd in een pseudocekst.
Er is gebruik gemaakÈ van 4 verschillende teksten en 10
verschillende karakters.
Er is gekozen voor 3 paren moeilijk ce onderscheiden karak-
Èers en 4 goed onderscheidbare karakÈers.
Elk gekozen karakÈer rordt eenmaal in elke Eekst
Dit leverË dus 40 metingen.

aantal eanEal
meting teksÈ karakter aanwezige getelde teltijd

karakÈers karakters I sec]

I
2

3

4
)
6

7

8
9

10
ll
L2

l3
L4
I5
l6
L7
l8
t9
20
2L
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3l
32
33

34
35
36
37
38
39

40

5
6
7

8
5
6

7

8
5

6
7

8

5
6

7

8
5
6

7

8
I
7

6
5

8
7
6

5

8
7

6

5

I
7

6
5

8
7

6

5

T
o
U

A
E

P

z
Y

a
v
V

a
Y
z
P

E

A
U

o
T
U

T
A
o
P

E
Y

z
v
a
a
v
z
Y

P

o
A
T

U

9
l1
I
9

IO
9
9
8
8

l0
I
8

8
I
9

9
9

l0
9
9
9

L2
8
8

ll
ll
tl
I
I

It
8
R

l0
I
I

l0
9

II
It
l0

4l
42
43
48
40
44
34
37
44
49
42
46
39
38
57
39
43
44
40
37
40
37
48
47
52
42
34
39
39
44
44
42
38
40
45
52
47
45
40
4I

9
1I

8

9
l0

7

7

8
6

9
8
7

8
7
1

8
8

l0
7

9
8

L2
I
8
9

tl
ll

1

8
ll

8
8

l0
8
7

6

9
l0
ll
l0

0.22
0.26
0.19
0. l9
0.25
0.16
0.2r
0.22
0. l4
0.18
0. t9
0.15
o.2L
0.18
0.12
0.21
0.19
0.23
0.I8
0.24
0 .20
0.32
0. r7
0.17
0. l7
0.26
0.32
0.18
0.2I
0.25
0.18
0.19
0.26
0.20
0. 16
0.12
0.19
o.22
0 .28
o.24
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daÈr.sn: 20103/85
onderwerp: uteetresulÈaEen zoektaak

appendix e.2

proefpersoon: I.íAML flankeringskarakter: 8 lettertype: BEE-cerminal

kommenEaar: C'emeren zijn hec aanÈal gecelde karakcers en de Èotale
zoektijd in een pseudoÈeksÈ.
Er is gebruik gemaakc van 4 verschillende Èekscen en l0
Er is gekozen voor 3 paren moeilijk te onderscheiden karak-
ters en 4 goed onderscheidbare karakÈers.
Elk gekozen karakter wordt eenmaal in elke EeksÈ gezocht.
Dit leverÈ dus 40 mecing,en.

aanÈal aantal zoek-
meÈing teksÈ karakÈer aanwezige gecelde teltijd snelheid

karakters karakÈers I sec] [kar/ sec]

I
2
3
4

5
6
7

I
9

l0
1l
t2
l3
L4
l5
l6
L7
18
l9
20
2T
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3l
32
33
34
35
36
37
38
39
40

5

6
7

8
5
6
7

I
5
6

7
8
5

6
7

I
5
6
7

8
I
I

6
5
I
7

6
5

I
7

6

5
8
7

6
5
8

7
6
5

T
o
U

A
E

P

z
Y

a
v
v
a
Y

z
P

E

A
U

o
T
U

T
A
o
P

E

Y
z
v
a
a
v
z
Y

E
P

o
A
T
U

4t
42
43
48
40
44
34
37
44
49
42
46
39

38
57
39

43
44
40
37
40
37
48
47
)z
42
34
39

39
44
44
42
38
40
45
52
47
45
40
4t

9

n
8
9

10
7
a

I
6

9

8
7

8

7
1

8

8
l0

7

9
8

L2
8
I
t

ll
ll

7

8
ll

8

8
l0
I
1

6
9

l0
tl
10

9

It
I
9

10
9
9

8
I

IO
I
8
8

I
9
9

9
l0

9

9
9

L2
8
8

11

II
II

8
ó

ll
8
8

IO
8

8
l0

9

II
ll
l0

o.22
0.26
0. 19
0. l9
0.25
0. l6
0.21
0.22
0.14
0. 18

0.19
0. I5
0.2r
0.18
0.12
o.2L
0. 19
0.23
0. 18

0.24
0 .20
0.32
0.17
0.I7
0.17
0.26
0.32
0.18
0.21
o.25
0. l8
0.19
0.26
0.20
0. 16
o.12
0. 19

0.22
0 .28
0.24
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datun z 26/04/85
onderwerp: meetresultaEen zoekËaak
proefpersoon: MCB flankeringskarekÈer: I

append ix e .3

lectercype : BEE-Èerminal

kommenÈaar: Gemeten zijn heÈ aancal gerelde karakters en de toËale
zoektijd in een pseudotekst.
Er is gebruik gemaakt van 4 verschillende teksten en l0
verschillende karakters.
Er is gekozen voor 3 paren moeilijk te onderscheiden karak-
ters en 4 goed onderscheidbare karakters.
Elk gekozen karakÈer wordÈ eenmaal in elke tekst gezochE.
Dit leverÈ dus 40 netingen.

aanÈal aanÈal zoek-
rneÈing teksÈ karakÈer aanwezige gecelde teltijd snelheid

karakcers karakters I sec] [kar/ sec]

I
2

3

4
5

6

7

8
9

IO
II
L2

l3
l4
l5
16
I7
t8
l9
20
2L
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

5
6
7

8
5
6

7
8
5

6
7

8

5
6
7

8
5
6

7
8
8
7

6
5

8
7

6

5
8
'l

6
5
I
7

6

5

I
7
6

5

T
o
U

A
E

P

z
Y

a
v
v
a
Y
z
P

A
U

o
T
U

T
A
o
P

tl
Y
aL

v
a
a
v

z
Y

E

P

o
A
T

U

9
ll

8

9
l0

9

9
8
8

10
8
8

8
8
9

9
9

l0
9
9
9

t2
8
I

ll
II
II
8
I

ll
8
8

l0
8
I

10
9

II
ll
l0

38
54
53

52
49
66

60
54
59
62
58
62
53
55
59
65
57
68
60
50
55
40
46
57
60
52
45
56
63
58
55
60
49
5l
52
50
51
5l
37
6l

9
1.0

8

9
8
9

9
8
1

l0
6
6

8
I
8

9
9

l0
9
9
9

L2
8
8

10
II
ll

8
8

II
5
I

10

8
8

10

9
ll
l1
10

0.24
0. l9
0. l5
0. l7
0.16
0.14
0.15
0. l5
0.12
0. t6
0. l0
0.10
0.r5
0. I5
0. 14
0. 14
0.16
0.15
0.15
0.I8
0.16
0.30
0.17
0.14
0.17
0.21
0.24
0. l4
0.13
0.19
0 .09
0.r3
0.20
0. t6
0.I5
0.20
0. 18
o.22
0 .30
0.16
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daÈ r.rn : 08105/85 appendix e.4
onderwerp: meetresultaten zoekÈaak
proefpersoon: MCB flankeringskarakÈer: X

kommenËaar: GemeÈen zijn hec aanÈal getelde karakÈers en de toÈale
zoektijd in een pseudoÈekst.
Er is gebruik gemaakÈ van 4 verschillende teksten en l0
verschillende karakters.
Er is gekozen voor 3 paren moeilijk te onderscheiden karak-
ters en 4 goed onderscheidbare karakters.
Elk gekozen karakter nordt eenmaal in elke ÈeksÈ gezocht.
DiÈ leverE dus 40 me|ingen.

aanÈal aanEal zoek-
meting teksÈ karakter aanwezige getelde teltijd snelheid

karakÈers karakters I sec] [kar/ sec]

I
2
3

4
5
6

7
8
9

l0
ll
L2

l3
L4
l5
l6
L7
l8
l9
20
2l
22
23
24
25
26
27

28
29
30
3l
32
33

34
35
36

37
38
39

40

I
2
3

4
I
2

3
4
I
2
3

4
I
2
3

4
I
2

3

4
4
3
2
t
4
3

2

I
4
3

2
I
4

3
2
t
4
3
2

I

T
o
U

A
E

P

z
Y

a
v
v
a
Y
z
P

E

A
U

o
T
U

T
A
o
P

E
Y

z
v
a
a
v
z
Y
E

P

o
A
T

U

9
II

8

9
l0

9

9
I
8

t0
8
8

8
8
9

9
9

t0
9
9
9

T2
8
I

1l
II
I1

8
8

1i
8
I

10

8
8

IO

9
ll
ll
l0

8
1l

8

9
10

9

9
8
8

10
8
8

8
8
8

9
9

l0
9
9
9

T2
8
8

l0
lt
ll

8
I

t1
8
7

9

I
8

10

9
lt
1l

9

26
39
44
23
36
35
37
68
36
65
54
36
88
48
34
45
33
51
39
29
45
36
3l
4T
4L
48
83
50
55

.39
39
67
46
78
44
4t
39
34
33
49

0 .3I
0.28
0.18
0 .39
0 .28
0.26
0.24
0.12
0.22
0. t5
0. l5
0.22
0.09
0.I7
0.24
0.20
0.27
0. 20
0.23
0. 3l
0.20
0.33
0.26
0.20
0.24
0.23
0.13
0.16
0. t5
0.28
0.2r
0. 10
0 .20
0. l0
0. t8
0.24
0.23
0.32
0 .33
0. t8
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appendix e.5

deze matrix bevaÈ lokale fixatieduren [ms] binnen de vakjes geniddeld
over de vier teksÈen.

5 I,íAART 1985
I'{AML
PSEUDOTEKST MET ALS FLANKERINGSIGMKTER EEN X.

AEOPQTUVYZ
A 3r2. 26r . 275. 273. 298. 301 . 266 . 301 . 275. 265 .

E 297. 310. 290. 288. 268. 267. 294. 268. 233. 279.
o 251 . 298 . 403 . 326 . 3 t0 . 294 . 288 . 289 . 262 . 264 .
p 239 . 263. 261 . 321 . 289 . 259 . 273 . 289 . 268 . 245 .

a 323. 309. 322. 294. 400. 309. 324. 308. 295 . 294.
T 245. 277. 289. 262. 28I. 310. 250. 314. 271. 263.
u 297 . 323. 282. 302. 335. 320. 395. 326. 274. 333.
v 292. 352. 280. 333. 355 . 316. 363. 4A2. 334. 303 .
y 359. 356. 391 . 307 . 337 . 350. 366 . 319 . 382 . 293 .

z 288.270.262.313. 261.268.259.331. 293.323.

horizontaal staan de karakcers waarom de vakjes gevormd zijn.
vertikaal sEean de gezochEe karakÈers uiEgezet.

deze matrix bevaÈ
over
de wier Èeksten.

20 I,íÁART 1985
MAML

PSEUDOTEKST MET

AEO
A 358.298.3r4.
E 331. 327. 3r5.
o 395. 277. 389.
P 351. 336. 333.
a 339. 335. 361 .

T 326. 265. 281.
u 300. 295. 337 .

v 365. 319. 316.
Y 290. 321. 3ll.
z 297. 318 . 298.

lokale fixatieduren lms] binnen de vakjes gemiddeld

ALS FLANKERINGSIGRAKTER EEN 8.

PQTUVYZ
338. 305. 316. 332. 327. 275. 306.
308. 335. 282. 302. 298. 285. 287.
320 . 309. 27 6 . 332 . 320 . 305 . 262 .

380. 320. 3I0. 293. 355 . 289 . 364 .

325. 491 . 288. 287 . 319. 320. 287 .
3ll. 297 . 303. 318. 284. 284. 292.
32r. 308. 328. 342. 303. 271 . 319 .

303. 288. 273. 335. 3r7 . 316. 313.
299 . 308. 291 . 298. 305. 337 . 296.
285. 296. 29r. 307. 304. 327. 324.

horizontaal sÈaan de karakters rdaartrr de vakjes gevor:rrd zijn.
vertikaal sEaen de gezochEe karakters uiËgezet.
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APPENDIX

verrrolg append ix e .5

deze matrix bevaE lokale fixatieduren [rns] binnen de vakjes gerniddeld
over de vier Èeksten.

26 APRIL 1985
MCB

PSEUDOTEKST MET ALS FLANKERINGSKAMKTER EEN 8.

AE
A 416. 337 .

E 349. 4r9.
0 390. 336.
P 353. 359 .

a 350. 377 .

T 290. 342.
u 381 . 396.
v 361. 380.
Y 346. 371 .

z 365. 384.

OPQ
348. 370. 379.
372. 367 . 346.
397 . 361. 394.
348. 418. 367 .

375. 367 . 396.
281. 316. 336.
370. 400. 384.
369. 375. 356.
319. 346. 358.
320. 344. 371 .

TUVYZ
367. 365. 353. 358. 359.
343 . 372. 37r . 348. 351 .
357 . 415. 366. 395. 351 .

394. 367 . 383 . 402. 396 .

350. 391 . 350. 367 . 373 .

315. 320. 315. 296. 303.
355. 393. 379. 373. 382.
371. 398. 393. 366. 374.
344. 393. 357 . 360. 376.
352. 340. 360. 344. 393 .

horizoncaal staan de karakters wearom de vakjes gevormd zijn.
vertikaal staen de gezochÈe karakters uiÈgezet.

deze matrix bevaÈ lokale fixatieduren lnsl binnen de vakjes gerniddeld

over
de vier ÈeksËen.

8I.{Er 1985
t'íCB
PSEUDOTEKST MET ALS FLANKERINGSKARAKTER EEN X.

AEOPQTUVYZ
A 334. 278. 301 . 283. 309. 269. 289. 276. 270. 296.
E 331. 350. 300 . 332. 30r . 332. 362. 318. 342. 351.
o 319. 323. 465. 301 . 373. 301. 336. 293 . 3I9. 331.
p 295. 291. 302. 319. 306. 292. 289. 292. 315. 348.
a 296. 320. 361. 298. 358. 282. 322. 296. 329. 310.
T 248. 310. 286. 256. 293. 328. 283. 293. 280. 313.
u 363. 410. 385. 378. 362. 370. 375. 387. 396. 377.
v 438. 412. 432. 379. 400. 409. 436. 441. 407. 404.
y 486 . 435 . 463 . 395 . 416 . 480 . 443 . 528 . 494 . 47 8 .

z 380. 320. 360 . 344. 331. 340. 358. 350. 343. 366.
horizontaal staen de karakters naarom de vakjes gevonnd zijn.
vertikaal staan de gezochÈe karakters uitgezeE.
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eppendix e.6

deze matrix bevat relarieve lokale fixatieduren geuriddeld over de vier
teksÈen.

5 I.,ÍAART 1985
},ÍAML

PSEUDOTEKST MET ALS FTÁ,NKXRINGSKARAKTER EEN X.

AEOPQT
A t. 15 0.96 l.0l 1.00 I .10 l. ll
E 1.07 L.L2 I.05 1.04 0.97 0.96
o 0.85 1.02 1.37 1.ll 1.05 1.00
P 0.87 0.95 0.94 l.16 1.04 0.94
a 1.04 l.o0 1.03 0.94 1.29 0.99
T 0.86 0.96 1.01 0.91 0.98 1.08
u 0.96 I .04 0 .91 0 .98 r .08 I .04
v 0.90 1.08 0.86 I.02 1.09 0.97
Y 1.05 1.04 l.14 0.90 0.99 1.03
z 1.00 0.94 0.91 1.09 0.90 0.93

UVYZ
0.98 l.ll 1.01 0.98
1.06 0.97 0.84 1.01
0 .98 0 .98 0 .89 0 .89
0.99 r .04 0 .97 0.89
1.04 0.99 0.95 0.94
0.88 1.09 0.95 0.9r
I .28 I.06 0.89 I .08
1.12 1.23 1.02 0.93
1.07 0.93 1.12 0.86
0.90 l.16 1.02 r.13

TUVYZ
0.99 I .04 I .02 0.86 0.96
0.93 1.00 0.98 0.94 0.95
0.87 1.05 r.01 0.96 0.82
0.95 0.90 1.08 0.88 t.l2
0.86 0.86 0.95 0.96 0.86
l.0l 1.06 0.94 0.94 0.97
1.05 1.10 0.97 0.87 1.02
0.88 I .08 1.02 1.02 l.0l
0 .97 I .00 I .02 L .12 0 .99
0.96 l.0l 1.00 1.07 1.06

horizonÈaal staan de karakters r.taarom de vakjes gevormd zijn.
verËikaal staen de gezochEe karakters uicgezet.

deze maÈrix bevat relatieve lokale fixacieduren gerniddeld over de vier
teks Cen.

20 MMRT 1985
},ÍAML

PSEUDOTEKST MET ALS FIÁNKERINGSKAMKTER EEN 8.

AE
A I.12 0.93
E 1.09 1.08
o t.24 0.88
P I.07 1.03
a l.0r r.00
T 1.09 0.88
u 0.96 0.95
v t. 18 1.03
Y 0.97 1.08
z 0.97 1.04

OPQ
0 .98 I .06 0 .96
1.04 1.01 l. tl
I .23 I .01 0 .98
1.02 t.t6 0.98
1.08 0.98 I .46
0.94 I .04 0.99
l .08 I.03 0.99
l .02 0 .98 0 .93
I .04 0 .99 r .03
0.98 0.93 0.97

horizontaal sËaan de karakters Íraarom de vakjes gevormd zíjn.
vertikaal sEaan de gezochte karakÈers uitgezet.
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vervolg eppendix e.6

deze matrix bevat relaÈieve lokale fixatieduren gemiddeld over de vier
teksten.

26 APRIL 1985
MCB

PSEUDOTEKST IIÍET ALS FIÁNKERINGSI<ARAKTER EEN 8.

A
A T.22
E 1.00
0 1.12
P 0.97
a o.97T 0.96
u 1.05
v 1.00
Y 1.02
z r.06

0.99
l.19
0.97
0 .99
1.05
1.13
l.t0

.05

.09
"12

OPQ
1.03 1.09 l. 12

1.06 r.05 0.99
I. 14 1.04 l. 13
0.95 r.15 1.00
I .04 1.02 I.10
0.93 1.04 l.t1
1.03 t. l0 1.06
r.02 1.03 0.98
0 .94 r .02 r .06
0.93 1.00 1.08

TUVYZ
1.08 1.07 I.04 1.06 1.06
0.98 1.06 1.06 0.99 1.00
1.03 1.20 1.05 t. 13 1.01
r.08 1.0r 1.05 l. t0 1.08
0 .97 I .08 0 .97 L .02 1 .04
1.04 1.05 1.04 0.98 l.0l
0.98 1.09 1.05 1.03 1.06
r.02 1.10 1.09 l.0l 1.03
l.0l l. 16 1.05 1.06 l. ll
t .03 0.99 r.05 I.00 I . 14

UVYZ
1.04 r.00 0.97 1.06
l. t2 0.99 1.07 1.09
1 .02 0 .89 0 .97 I .01
0.95 0.95 1.03 1.13
1 .02 0 .94 I .04 0 .98
l.0r i.04 1.00 L.L2
1.04 r.08 l. l0 1.04
1.07 r.08 1.00 I.00
0.97 1.16 I .07 1.04
1.05 1.02 1.01 I.07

horizontaal staan de karakÈers naarom de vakjes gevormd zijn.
verÈikaal sÈaan de gezochÈe karakÈers uitgezec.

deze matrix bevac relatieve lokale fixatieduren gemiddeld over de vier
teksten.

8 MEr 1985
MCB

PSEUDOTEKST MET ALS FIÁNKERINGSKAMKTER EEN X.

AEOPQT
A l.19 1.00 1.09 1.02 I.L2 0"97
E 1.03 r.09 0.93 1.03 0.94 1.03
o 0.97 0.98 l.41 0.91 l.l3 0.92
P 0 .97 0.95 0.99 I .05 I .00 0.96
a 0.94 r.02 1.15 0.95 1.13 0.90
T 0.88 l.ll 1.02 0.92 1.05 l.17
u 1.00 l. 14 1.07 1.05 1.00 1.03
v r.07 l.0l r.06 0.94 0.99 1.02
Y r.07 0.95 l.0l 0.87 0.92 1.06
z r.r2 0.94 1.05 1.01 0.97 1.00

horizonÈaal staan de karakcers waarqn de vakjes gevornd zíjn.
verrikaal sÈaan de gezochEe karakcers uitgezec.
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26 APRIL 1985
MCB

PSEUDOTEKST MET ALS EIÁNIGRINGSKÁRAKTER' EEN 8

vervolg eppendix e.6

doel naburige
le E ter

hoge relatieve
fixat ieduur

lage relaÈieve
fixaÈ ieduur

A
E

P
z
o

a
T
Y

U

v

-;
A'Q'Y

U

P rUtv
Q'V
E,P

U

It

U,Z

E

A,Q,T,Y,Z
0rA
o
E

A,T,V
A
o
T
a

Gebruikt kriterir-rn voor naburige letter: af sÈand < 0.025
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verblijfduren lnsl binnen de

appendix e.7

vakjes geuriddeld over dedeze matrix bevac
vier Eeksten.

5 I.,ÍAART 1985
},ÍAML

PSEUDOTEKST MET ÀLS FLANKERINGSKAMKTER EEN X.

horizonËaal sEaan de karakters waarorn de vakjes gevormd zíjn.
verEikaal sEaan de gezochte karakters uiÈgezet.

A
A 459.4
E 335.2
o 288.9
P 300.4
a 367.1
T 268.5
u 417 .8
v 450.5
Y 59r.8
z 366.9

EO
204.4 307 .4
463.1 287 "9315.8 725.8
246.1 284.7
363.3 465. r
298.3 356.4
350.9 446.5
409 .2 420.7
508.4 481.5
243.3 206.5

PSEUDOTEKST }íET ALS

AEO
A 799 .8 431.7 524.3
E 495 . I 618.7 472.1
o 496.7 363.3 818.0
P 512.3 476.6 491.4
a 473.0 440.0 568.0
T 318 . 2 295 .5 309 .9
u 393.5 407 .4 491 .8
v 484.3 478.9 372.4
Y 307. I 3r5.7 389 .2
z 475.2 278.7 358.5

PQ
290.7 240.7
281 .8 273.2
3r6 .3 553.3
533.0 268.3
327 .5 663.6
296.3 286.3
262.3 368.5
485.8 461.1
503 .9 446 .3
369 .5 332.2

TU
264.2 202.5
286.0 313.7
287 .7 301 .l
237 .5 238.4
305.6 327.1
522.7 237 .5
370.5 67t . I
380.8 622.1
462.7 694.7
262.3 274.0

vYz
27 5 .9 218 .7 194 .8
280 .8 242 .8 27 5 .5
307.0 276.7 288.1
177.4 210.5 22t.6
366.2 335.8 356.8
346 .8 27 7 .2 287 .7
453.5 342.4 324.8
734 .9 55s .8 396 .6
682 .3 804.5 462.9
258.2 281.9 536.1

de vakjes gemiddeld over dedeze rnaÈrix bevat verblij fduren lms] binnen
vier ÈeksÈen.

20 I,ÍAART 1985
I"ÍAML

FLANKERINGSIGRAKTER EEN X.

PQTU
396.6 436.3 462.5 4r2.2
345 .1 562.7 317 .6 425 .3
393.3 505.4 352.5 453.6
710 .4 537 .7 526 .4 509 .2
437 .2 793 .4 303 . 2 4l I .5
352.9 3r8.8 504 .9 364. t
342 .2 435 .4 46r .5 653 .2
400 .6 41 3 .5 327 .5 546 .O
334 .2 356 .2 300 .0 451 .8
298.7 403.8 296.0 4r8.9

vYz
485.3 387.4 427.r
403 .l 370 . I 342 .9
368.0 423.8 360.4
494 .2 429 .9 515 . I
335.3 430.4 332.6
356.1 325 .7 396 .9
465.3 363.0 365.8
67 6 .9 449 .8 448 .3
390.1 577 .L 390.6
409 .1 37 6 .L 577 .9

horizontaal staan de karakters naarom de vakjes gevormd zijn.
vertikaal staen de gezochte karakters uiÈgezet.
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vervolg eppendix e.7

deze meÈrix bevaÈ verblijfduren [msl binnen de vakjes gemiddeld over de
vier ÈeksEen.

26 APRIL 1985
MCB

PSEUDOTEKST MET ALS FIÁNKERINGSKARAKTER EEN 8.

horizontaal staan de karakrers wearom de vakjes gevormd zijn.
verÈikaal sËaan de gezochEe karakÈers uicgezeÈ.

A
A 693.8
E 5ll.r
0 582.8
P 596.6
a 521.3
T 349.8
u 461.0
v 573.3
Y 447 .7
z 530.9

EO
539 .4 481 .8
712.9 517.1
572.4 671 .0
589. t 514.3
636.5 653.7
404.0 386.6
547 .0 573.O
679 .0 612.7
471 .4 428.1
540.9 433.5

PSEUDOTEKST MET ALS

AEO
A 396.9 283 .6 26r . r
E 435.7 576.0 427 .8
o 345 .2 369 .6 764.5
P 340.2 3I5.0 32r.9
a 374.8 342 "4 590.1
T 256.3 296.0 26r.4
u 492 .9 506 .4 470 .3
v 600.4 566.8 609.8
Y 755 .6 737 .0 802 .3
z 479 .8 443.7 472.1

PQ
530.7 557. I
459 .6 52r.2
508.3 723 .5
654.7 570.3
500.5 75r.5
386 .1 407 .8
561 .4 645. I
540 .4 568 .l
498.3 434.6
567.1 526.0

FLANKERINGSIGRAI(TER EEN X.

PQTU
264.0 288. I 237 .O 291 .9
396 .6 383.3 364 .9 387 .6
289.4 565.8 297.6 335.5
449 .5 365.5 381.2 331.8
371 .5 603 .2 255 .7 297 .3
223.O 325.0 417 .8 255 .9
428.0 447.1 435.2 579.5
480 .9 508 .6 557 .4 636 .2
648 . I 564 .8 805.9 705. I
464.0 438.6 391.2 378.9

TUVYZ
445 .8 498.2 520.9 454 .6 530 .9
511.8 567.3 478.8 547.0 520.8
528 .7 555 . l 433 .8 532 .2 498 .3
594.0 618 .2 522.9 497 .3 565 .2
490 .4 604.9 593 .6 534.3 536 .5
524.7 413.7 438.2 344.0 360.7
684.7 755.3 640.8 629.4 632.r
579 .4 648 .4 745 .0 668 .2 536 .8
450.8 606.0 433.0 592.4 466.9
5r6.5 545.3 649.4 49r.9 700.0

de vakjes gemiddeld over dedeze maÈrix bevaÈ verblij fduren [nsl binnen
vier teksten.

8 r'íEr 1985
ucB

vYz
249.9 265 .3 285.3
370.3 367 .2 438 .9
283 .7 311 . 7 321 .0
308.0 284.4 300.7
299.3 282 .4 308.8
295 .5 229.1 292.2
479 .I 491 .3 417 .7
684.0 663.8 520.4
1084.3 1019 .5 802.2
374.2 366.2 492.r

horizoncaal sEaan de karakt.ers Ííaarqo de vakjes gevonnd zijn.
verEikaal staan de gezochÈe karakEers uitgezet.
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vervolg eppendix e.7

deze maÈrix bevat verblijfduren binnen de vakjes geniddeld over de
vier Èekscen.

26 APRIL 1985
MCB

PSEUDOTEKST MET ALS FLANKERINGSKARAKTER EEN 8.
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sppendix e.8

deze maÈrix bevaÈ relatieve verblijfduren gerniddeld over de vier teksÈen
5 ÈíAART 1985
MAML

PSEUDOTEKST }(ET ALS FLANKERINGSIqRAKTER EEN X.

horizontaal sÈaan de karakters !íaarqtr de vakjes gevormd zijn.
verÈikaal sÈean de gezochEe karakÈers uiÈgezet.

deze metrix bevac relaÈieve verblij fduren gemiddeld over de vier Eeksten
20 r.{AART 1985
MAML
PSEUDOTEKST MET AIS FLANKERINGSKAMKTER EEN 8.

A 1.70 0.76
E 1.21 1.67
o 0.98 1.08
P 1.09 0.89
a 1.18 t. 17

T 0.95 t .03
u 1.36 l.t5
v 1.39 I.26
Y L.74 L.49
z r .28 0.84

o
I " 13
I .04
2.47
I .03
I .49
1.25
I .45
I .28
1.42
0. 7l

A 2.51 r .35 L .64
E 1 .63 2.04 I .56
o i.56 1"15 2.60
P r.55 1.45 1.50
Q r.42 1.30 1.70
T 1.06 0.98 1.03
u r.27 I .31 1.57
v 1.56 1.54 1.20
Y i.03 1.05 1.31
z 1.55 0.91 l.t7

1.07 0.89 0.98 0.75
1.02 0.99 r.03 l. 13

1.09 1.88 0.98 I.02
r .92 0 .98 0 .86 0 .87
1.06 2.13 0.98 1.05
I .03 I .01 I .82 0 .85
0.86 l.19 1.20 2.18
1.49 l.4l 1.17 1.92
1.48 r.31 r.35 2.04
1.28 r.l5 0.92 0.95

| .23 I .36 L .44
1. 14 1.86 I.06
1.24 r.59 I.l2
2.t7 L.64 1.62
L .32 2 .37 0 .9r
t. t7 1.06 r.68
I.l0 1.40 1.48
L .29 i .33 I .05
t.lr 1.20 1.00
0.97 1.32 4.97

I .00 0 .81 o .72
r.0l 0.88 1.00
I .05 0 .93 0 .98
0.64 0.76 0.80
r. t8 1.09 l. 14
r. t9 0.96 1.00
1.48 l.1l 1.05
2.26 L.67 l.2l
l .99 2 .35 r .35
0.90 0.98 1.87

L .29 I .52 I .21 I .33
r.41 r.33 1.23 t.13
1.43 1. 15 1.34 l. 13
r .55 I .51 I .31 I .59
1.23 l.0r L.29 r.00
I.21 1.19 1.08 r.32
2.09 1.49 l.16 l.17
L .77 2.18 r .45 r .44
1 .51 I .30 L .94 I .30
L .37 I .33 L .23 I .90

horizonÈaal staan de karakters lraarom de vakjes gevontd zijn.
vertikaal staan de gezochËe karakters uicgezet.
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vervolg appendix e.8

deze matrix bevat relaÈieve verbtijfduren geniddeld over de vier EeksÈen
26 APRIL 1985
!.ÍcB
PSEUDOTEKST MET ALS FLANKERINGSKARAKTER EEN 8.

A
A 2.04
E 1.46
o 1.68
P r.63
a r.4s
T l.15
U L.27
v r.59

I .59 L.4Z
2.03 1 .48
L .64 I .93
| .62 I .39
L .77 I .8r
l .33 | .27
l.51 1.59
1.87 1.69
I .39 L .26
r.57 r.26

1.56 1.64
I .31 L .49
L .46 2 .08
l .79 r .56
r .39 2.08
L .27 r .35
1 .54 L .77
1.50 1.57
1.47 1.29
1.64 1.54

Y 1.31
z t.54

I .31 | .47 r .53 r .34 I .56
1.46 t.62 1.36 1.56 1.49
1.52 1.59 1.25 1.54 1.43
1.62 1.69 r.42 1.36 I .54
r.36 1.68 1.65 1.48 r.49
1.73 1.37 1.45 1.12 1.19
1.89 2.08 1.78 1.74 1.74
I .60 L .79 2.06 I .84 I .48
1.32 1.77 I .28 1.74 1.37
1.49 r.58 1.88 1.43 2.03

horizonÈaal sÈaan de karakters r.taarom de vakjes gevormd zijn.
verEikaal staan de gezochÈe karakters uiËgezet.

deze maÈrix bevac relatieve verbtijiduren gemiddeld over de vier Eeksten
8 MEr 1985
MCB
PSEUDOTEKST MET ALS FIÁNKERINGSIARAKTER EEN X.

A l.41 1.01 0.93 0.93
E I .35 I .78 1.33 r.23
o 1.06 l. 12 2.32 0.88
P l. lr 1.03 1.05 1.48
a l. 19 1.09 1.87 l. l8
T 0.9r r.05 0.93 0.79
u r.37 I .41 I .30 r .20
v 1.46 1.39 l.5r i. l8
Y 1.68 1.61 1.73 L.42
z L.4r 1.30 1.38 I.37

l .04 0 .85 r .04
l . 19 l. 14 1.20
1.73 0.91 1.02
l.19 t.25 1.08
r .91 0.8r o .94
1.16 I .48 0.90
1.24 1.22 1.62
L .25 r .38 L .57
r.25 L.76 I .53
1.28 r.15 1.12

0.89 0.94 r.0l
r. 14 l. 15 r.35
0.86 0.96 0.99
1.00 0.93 0.97
0.95 0.89 0.98
1.04 0.81 I .04
1.33 1.37 1.15
1.68 1.63 1.27
2.38 2.22 1.75
1.08 1.06 1.43

horizonÈaal staan de karakt.ers waarqu de vakjes gevomd zijn.
vertikaal sÈaan de gezochte karakters uiEgezet.
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appendix e.9

In de volgende Cabellen staan de kansen dac de relaÈieve verblijf-
Èijd in de buurÈ van een karakÈer onderscheidbaar is van de gemiddel-
de relaÈieve verblijftijd. Een .posicieve waarde houdt in dat de
rel. verblijfduur significanc groEer is, een negatieve berekenE
significant kleiner. Gebruikt is de tweezijdige U-coecs
Kansen die kleiner zijn dan 0 .2 zíjn niet bepaald en worden in de
tabellen aangegeven d.m.v. <0.2.

5 I.'ÍAART 1985
},ÍAML

PSEUDOIEKST MET ALS FIÁNKERINGSKARAKTER EEN X.

AE
A 1.00 -.91
E 0.66 1.00
o - .96 -.88
P 0.66 -.60
a -.48 -.52
T -.82 -.50
u 0.22 -.88
v -.66 -.96
Y 0.60 -.94
z 0.92 -.96

OPQ
0 .86 - .66 0 .40
-.40 -.52 -.60
I .00 - .84 I .00
0.30 1.00 <0.2
0.96 -.91 1.00
0.78 -.52 -.60
0.70 -I .0 -.74
- .94 <0 .2 -.60
-.96 -.86 - .99

- .99 0 .92 0 .40

EOPQ
<0.2 -.50 -.50 0.25
1.00 0.30 -.45 -.60
-.42 1.00 - .99 1.00
-.51 -.45 0"99 0.53
-.58 1.00 <0.2 I.00
o .25 - "52 - .94 0 .80
0.55 <0 .2 -.65 - .52
- .32 0 .49 - .97 - .93
-.7t <0.2 -.99 -l .0
0 .30 0. 70 0 .65 <0.2

TUVYZ
<0 .2 -.93 0 . 30 - .80 - .96
- .48 0 .34 - .60 - .94 - .64
- .96 - .95 - .92 - .99 -.96
-.70 -.68 -.99 -.95 -.90
- .98 - .92 -.48 - .84 -. 60
1.00 -.98 0.58 -.82 -.64
-.76 r.00 0.82 -.94 -.98
-.99 0.99 I .00 0.88 -.98
- .99 0 .99 0 .99 I .00 -.99
- .88 - .78 -.90 - .64 I .00

TUVYZ
- .82 0.30 -.65 - .45 <O .2
- .82 - .55 - .80 - .75 0 .45
- .98 -.84 - .99 -.95 - " 9t
0.80 -.19 -.65 -.90 -.78
- .99 - .96 -.95 -.98 - .92
I .00 - .65 0 .20 - .92 0 .25
- .62 0 .99 <0 .2 0 . 35 -.87
-.35 0.75 0.97 0.91 -.82
0.15 -.92 1.00 1.00 <0.2
'.65 -.78 -.88 -.91 0.87

horizonÈaal sËaan de karakcers \raarom de vakjes gevonnd zijn.
verÈikaal sÈaan de gezochÈe karakEers uitgezet.

8 MEr 1985
MCB

PSEUDOTEKST I.ÍET ALS FIÁNKERINGSKARAKTER EEN X.

A
A 1.00
E 0.40
o -.72
P <0.2
a <0.2
T -.62
u 0.35
v 0.20
Y 0.36
z 0.82

horizonEaal sEaan de karakters staaroÍn de vakjes gevormd zijn.
verÈikaal stean de gezochEe karakters uicgezet.
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20 r'íAART 1985
I,ÍAML

PSEUDOTEKST MET ALS FLANKERINGSKARAKTER EEN 8.

ven otg eppendix e.9

TUVYZ
-.35 -.91 0.25 -.98 -.82
-1.0 -.22 -.62 -.93 -.99
-.99 <0.2 -.98 -.60 -.99
0 . 19 - .30 -.50 - .98 <0 .2
-l .0 - .73 -.96 -.40 - .99
I .00 0.24 <o .2 -.61 0.78
0.50 r.00 0.55 -.97 -.96
-1.0 0.98 1.00 -.25 -.30
-.98 0.95 0.20 1.00 0.20
-.99 0.62 0.40 -.30 1.00

AE
A 1.00 -.75
E 0.91 1.00
o 0.86 -.99
P -.25 -.75
a 0.40 -.35
T -.65 -.91
u - .77 -.30
v 0.56 0.37
Y -.97 -.94
z 0.98 -.99

AEO
A 1.00 0.30 -.64
E -.40 I .00 -. 30
o 0.50 0 .20 I .00
P 0.40 0.40 -.86
a -.86 0 .82 o .92
T -.86 <0.2 - .34
u -1.0 -.90 -.66
v - .64 0.88 <O.2
Y - .66 - .24 -.84
z -.36 <0.2 I.00

OPQ
0 .81 -.98 - .70
0.65 -.99 1.00
I .00 -.91 0.84
-.55 r.00 0.35
1.00 -.30 1.00
-.80 <0.2 -.65
0.86 -.99 <O.2
- .98 - .90 - .82
0.20 -"85 -.53
0 .63 - .99 0.30

horizonEaal sEaan de karakters r.taarom de vakjes gevormd zijn.
verÈikaal staan de gezochÈe karakÈers uicgezet.

26 APRIL 1985
MCB

PSEUDOTEKST }ÍET ALS FIÁNKERINGSKARAKTER EEN 8.

PQTUV
<0 .2 0 .60 - .96 -.50 <0 .2
- .94 - .30 - .40 0 .60 - .84
-.84 1.00 -.60 <0.2 -l .0
0 .95 <0 .2 0 .40 0 .70 - .76
- "96 I .00 - .97 0 .40 0 .20
-.34 <0.2 0.98 0.92 0.70
-.82 0.52 0.92 1.00 0.54
-.93 -.74 -.62 0.60 1.00
0.34 -.76 -.60 1.00 -.68
0.30 -.38 -.66 <0.2 0.99

YZ
-.92 <0.2
0.20 -.30
-.50 -.88
- .92 <0.2
-.74 -.74
-.92 -.76
0.30 0.30
0.80 - .94
0.99 - .34
-.86 1.00

horizontaal staan de karakters naarorn de vakjes gevortd zí1n.
verEikaal scaan de gezochce karakEers uiÈgezet.
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PSEUDOTEKST MET ALS FLANKERINGSIGRAKTER EEN X.

eppendix e. l0

horizonteal staan de karakters rtaarqn de vakjes gevormd zíjn.
vertikaal staan de gezochce karakcers uitgezet.

PSEUDOTEKST MET ALS FLANKERINGSIGRAKTER EEN 8.

AEO
A I .00 -.89 0.43
E 0.81 I .00 <O .2
o -1.0 -.91 1.00
P 0.58 -.79 <0.2
a - .35 -.80 I .00
T - .94 -.51 0. 33
u 0.57 - .41 0.65
v -.51 -.97 -.75
Y 0 .20 -.96 -.93
z 0 .99 -.87 -.93

AE
A I .00 -.51
E 0.63 I .00
o 0.86 - .94
P 0. 19 -.48
a -.55 O .s7
T - .96 -.83u -1.0 -.96
v <0.2 0.92
Y -.99 -.94
z 0 .98 -.96

PQT
<o .2 - .30 - .76
- .66 - .85 - .90
-1.0 1.00 -1.0
I .00 0 .42 <0 .2
-.85 1.00 -1.0
- .97 0 .27 I .00
-l .0 - .83 - .87
-.95 -.96 -l .0
-r.0 -l .0 -.96
0 .97 0 .46 - .96

uvYz
-.85 -.51 - .92 - .94
-.28 -.92 - .99 -.20
-1.0 -1.0 -1.0 -1.0
-.70 -1.0 -l.0 -r
-1.0 -.97 -I.0 -.98
-.99 0.50 -.99 -.45
1.00 0.84 0.68 -l
1.00 I.00 I.00 -l .0
0 .83 r .00 I .00 - .96
-.96 -t.0 -.98 I

TUVYZ
-.96 -.96 <0.2 -1.0 -.65
-1 .0 0.39 -.95 -.81 -.99
-.99 <0.2 -1.0 -.80 -1.0
o.47 0.47 -.90 -1.0 <0.2
-r.0 -.36 -.98 -.85 -l.O
1 .00 0 .43 0 .65 - .97 <0 .2
0.95 1.00 0.81 -.84 -.82
-l .0 0.99 1.00 0.60 -.94
- .99 I .00 - .60 t .00 <0 .2
- .98 0 .83 I .00 - .58 0 .78

OPQ
<o .2 -.93 - .20
o.42 -l .0 1.00
I .00 - .99 l .00
- .94 I .00 I .00
1.00 -.95 1.00
-.86 - .33 -.53
0.39 -l .0 0 .44
- .96 -l .0 - .96
-.64 -.60 -.89
- .98 - .75 0 .50

horizontaal sgaan de karakters naarom de vakjes gevormd zijn.
vertikaal sÈaan de gezochÈe karakters uiÈgezeÈ.
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