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SAMENVATTING 

Dit verslag bevat de resultaten van drie series drempelmetingen, 
die verricht zijn om de interactie tussen het sustained en 
transient kanaal van het visuele systeem te onderzoeken. Er is 
uitgegaan van een systeemtheoretisch model van het visuele 
systeem: het Roufs-model. In deze experimenten is de puntbron 
(2'-veld) een stimulus die het sustained systeem aanslaat. Het 
lgr-veld slaat het transient systeem aan. 
Bij de eerste serie metingen is de drempelkarakteristiek van een 
2'-veld bepaald, dat gemaskeerd werd door een lgr-veld dat met 
variabele vertraging t.o.v. het 2'-veld verscheen. Het lgr-veld 
werd hierbij bovendrempelig aangeboden. De interactie tussen de 
twee systemen veroorzaakte een verhoging van de 
waarnemingsdrempel van de puntbron wanneer de twee stimuli 
vrijwel tegelijk werden aangeboden (bij een vertraging tussen -30 
en 80 ms). Bij twee proefpersonen leek het erop dat, wanneer de 
puntbron 30 to 150 ms voor het lgr-veld vescheen ,de 
waarnemingsdrempel verlaagd werd. 
Bij de tweede serie drempelmetingen werden de stimuli met een 
constante vertraging aangeboden. In dat geval werd de 
drempelkarakteristiek bepaald als functie van de luminantie van 
het lgr-veld. Bij een van de twee proefpersonen kwamen de 
resultaten erg goed overeen met die uit de vorige serie metingen. 
Bij de andere proefpersoon lijken de data op een systematische 
afwijking van het nulniveau te wijzen, welke bij de eerder 
genoemde metingen ontbrak. 
Bij de derde serie drempelmetingen is de puntbron geplaatst op de 
rand van het lgr-veld. In dit geval bleek de verhoging van de 
drempel nog groter te worden: ongeveer 0.2 log Troland meer. 
Verder verdween nu de 'dip' in de karakteristiek voorzover die 
bij het eerste experiment was opgetreden. Ondanks de korte 
flitstijden van 4 ms lijkt het erop dat we hier te maken hebben 
met een verschijnsel dat bekend staat als het Mach band effect. 
De spatiale configuratie van de stimuli blijkt een niet te 
verwaarlozen variabele te zijn bij de interactie tussen de twee 
systemen. 
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

1.1 ONDERZOEK OP HET IPO 

Binnen de visuele groep van het IPO wordt sinds 2 ~ 3 decennia 
onderzoek verricht naar de dynamische eigenschappen van de 
menselijke visuele waarneming. Dit gebeurt met name via het 
opstellen van modellen die het verwerken van tijdafhankelijke 
stimuli door het visuele systeem kwantitief dienen te 
beschrijven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van theori@en uit de 
systeem analyse (Roufs & Bouma 1980). Deze modellen worden 
steeds getoetst aan de resultaten van psychofysische experimenten 
en eventueel bijgesteld. 
In het algemeen worden twee soorten experimenten uitgevoerd: 

1. drempelmetingen 
2. helderheidsgelijkstellingen 

Binnen deze experimenten dient de proefpersoon op grond van eigen 
kriteria uitspraak te doen over fysisch goed gedefinieerde 
stimuli. Deze stimuli veroorzaken een perceptieve sensatie, 
welke beschouwd kan worden als een afbeelding van de stimulus uit 
een fysische ruimte op een psychologische ruimte. Die 
psychologische ruimte wordt opgespannen door subjectieve 
attributen of kenmerken (Roufs 1984). Bij drempelmetingen 
bepaalt men de sterkte of de samenstelling van de fysische 
stimulus bij de grens van de waarneembaarheid. In dit soort 
experimenten kan de respons van de proefpersoon zich beperken tot 
wel of niet gezien. 

Om inzicht te krijgen in de werking van het visuele systeem heeft 
men op het IPO voornamelijk drempelmetingen uitgevoerd met 
stimuli zoals incrementele en decrementele lichtflitsen met 
variabele flitsduur en sinusvormig gemoduleerd licht. Aan de 
hand hiervan heeft men een systeemtheoretisch model ontwikkeld 
(Roufs 1974a;Roufs & Blommaert 1981). Voor een aantal stimuli 
blijkt het mogelijk om met behulp van het systeem theoretische 
model de waarnemingsdrempel te voorspellen. 
Het model bestaat uit 2 delen, namelijk een cascade van een 
lineair filter en een detectie mechanisme. Het filter L(E) is 
ondermeer een funk tie van de achtergrondluminantie E. 
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Fig 1. Het Roufs-model. 

Aanvankelijk ging men ervan uit dat dit filter quasi-lineair was, 
dus alleen lineair voor kleine uitsturingen van het signaal. 
Maar bij latere experimenten bleek het systeem zich ook voor 
grotere signalen (tot ongeveer 1000 maal boven de 
waarnemingsdrempel) lineair te blijven gedragen (de 
Ridder&Theelen ,1984). 
Verder is er nog een piekdetector. Het signaal S(t) wordt pas 
waargenomen wanneer het maximum van het uitgangssignaal van het 
filter (=U(t)) een waarde heeft die groter of gelijk is aan de 
drempelwaarde d. De drempel is identiek voor incrementele en 
decrementele flitsen (Roufs,1974a). Uit experimenten is gebleken 
dat deze drempel d wel onderhevig is aan kleine variaties en kan 
worden voorgesteld als 

d = d 0 + .!. s 

d 0 is de gemiddelde waarde, reen stochastische variabele en s 
de standaard deviatie van d TRoufs,1974b). 
Er treedt niet alleen een kleine variatie op rond de gemiddelde 
drempelwaarde, maar er is ook een systematische toename van de 
drempel wanneer over een langere periode gemeten wordt (Roufs & 
Blommaert 1981). Mogelijk is daar dan sprake van optredende 
vermoeidheid. Verder kunnen tussen de drempelwaarden op twee 
verschillende dagen aanzienlijke verschillen zitten, in een orde 
grootte van 0.1-0.2 log eenheden: ongeveer 25-50% verschil in 
luminantie. (Roufs & Blommaert,1981 fig 10). 

Om met dit model te kunnen rekenen is de impulsresponsie van het 
lineaire filter van belang. Het uitgangssignaal van lineaire 
filters is namelijk te voorspellen door het ingangssignaal en de 
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Fig 2. De genormeerde impulsresponsie van een puntbron. 
De vertikale balken geven tweemaal de standaarddeviatie 
van het gemiddelde (de Ridder, 1984). 
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Fig 3. De genormeerde impulsresponsie van een lgr-veld 
met donkere omgeving (de Ridder, 1984). 
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impulsresponsie te convolueren. De impuls responsie is 
afhankelijk van de stimulusconfiguratie (Roufs & Blommaert,1981). 
De belangrijkste parameters zijn: 
1. De achtergrond luminantie E. Een toename van de 

achtergrondluminantie veroorzaakt een toenemende compressie 
van de tijdschaal, waarbij de impulsresponsie gelijkvormig 
blijft. 

2. De spatiale configuratie. Voor kleine stimuli (2' veld), 
welke geprojekteerd worden op een uitgebreide fotopische 
achtergrond, is de impulsresponsie monofasisch, zie fig 2. 
Voor grote velden ( lgr-veld ) zonder omgeving is hij 
trifasisch, zie fig 3. 

Theoretisch geldt voor een lineair systeem dat de stapresponsie 
de integraal moet zijn van de impulsresponsie. Dit biedt een 
mooie manier om de lineariteit te checken. Beide responsies zijn 
namelijk bij benadering te bepalen met de storingstechniek ( 
Roufs & Blommaert, 1981). Fig 4 geeft zowel een stap- als een 
impulsresponsie. De onderbroken lijnen geven computerbenade
ringen van een stap- en impulsresponsie die elkaars afgeleide 
zijn en zo goed mogelijk de meetpunten volgen. 
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Fig4. De impuls- en stapresponsie van een puntbron op een 
1200 Td achtergrond. De onderbroken lijnen zijn het 
resultaat van het fitten van de grafieken zodat fig a. de 
de afgeleide is van fig b (Roufs & Blommaert, 1981). 

De monofasische impulsresponsie geeft aan dat het systeem zich 
voor kleine stimuli als een laagdoorlaat-filter gedraagt. Voor 
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grote velden gedraagt het 
zou kunnen betekenen dat 
twee parallel werkende 
Blommaert,1981). 

zich als een banddoorlaat-filter. Dit 
hiermee de dynamische eigenschappen van 
systemen beschreven worden (Roufs & 

Wanneer bij een experiment de gevoeligheid van het visuele 
systeem bepaald wordt als functie van de frequentie van 
sinusvormig gemoduleerd licht, vindt men een kromme welke bekend 
staat als de de Lange-kromme, zie fig. 5. Bij deze meting 
blijkt er sprake te zijn van twee percepten die elkaar opvolgen 
bij oplopende frequentie. In het lage frequentiebereik is er 
sprake van deining ("swell") en in het hoge frequentiebereik van 
onrust ("agitation"). Het laagdoorlaat-filter zorgt voor 
homogene helderheidsfluctuaties en het bandfilter voor snelle 
inhomogene helderheidsvariaties (Roufs & Blommaert,1981). 

>--.:? -ëii swell I 
C 

I \ QJ 
Cl) ' \ 

ö. 
1 1 
1 1 

E 1 
1 

"' I 
I 1 

g, ,c 1 ,-~ 1 - 1 

î 
! IJ 1 ,--

I f?' 

- log frequency 

Fig 5. Schematische weergave van een De Lange 
karakteristiek. 

Deze twee kanalen worden ook wel aangeduid met de benamingen 
sustained en transient. Hierbij wordt het laagdoorlaat-filter 
geassocieerd met de fysiologisch gedefinieerde "sustained" cellen 
en het banddoorlaat-filter met de "transient" cellen. 
Rekeninghoudend met deze tweedeling kan het Roufs model opgedeeld 
worden in twee parallelle kanalen (fig 6) 
Bij drempelmetingen kunnen deze twee kanalen los van elkaar 
bekeken worden. Voor bovendrempelige metingen is het Roufs-model 
uitgebreid (de Ridder,1984). Hierin wordt het drempelmechanisme 
gevolgd door een niet-lineaire operator, die een helderheidsim
pressie oplevert. Deze impressie wordt opgeslagen in een 
kortdurend geheugen. De uiteindelijke helderheidsimpressie van 
een relatief snel in de tijd veranderende stimulus wordt bepaald 
door het maximum van het in dat kortdurend geheugen opgeslagen 
signaal (fig 8. Bovendrempelig Roufs-model). 
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"brightness changes" -----
D yes/no 

"agitation" -----
d yes/no 

Fig 6. Schematische tweedeling van het Roufs-model. 

Uit helderheidsgelijkstellingen is gebleken 
hun bijdrage leveren aan de helderheid 
Ridder & Theelen, 1983, 1984). 

1.2 DE SUSTAINED-TRANSIENT TWEEDELING 

dat beide systemen 
van lichtflitsen (de 

De vorige paragraaf heeft laten zien dat het onderzoek naar de 
dynamische eigenschappen van het visuele systeem geleid heeft tot 
de idee van twee parallel werkende kanalen, zowel op 
drempelniveau als bovendrempelig. zoals reeds opgemerkt vertonen 
deze kanalen grote overeenkomst met de in de literatuur vermelde 
sustained en transient kanalen. 
Er is in de loop der tijden uitgebreid onderzoek gedaan naar de 
sustained-transient tweedeling. In het nu volgende deel zullen 
enkele ideëen over deze tweedeling behandeld worden zoals 
weergegeven in het overzichtsverhaal van Green (1984). 

Zo'n honderd jaar geleden werd voor het eerst het idee geopperd 
dat de hersenen waarschijnlijk twee verschillende systemen kent 
om stationaire en bewegende objekten te detekteren. Breitmeyer 
en Ganz (1976) hebben eigenlijk voor het eerst op een duidelijke 
manier de sustained-transient tweedeling op papier gezet en dan 
met name waarin de twee systemen van elkaar verschillen. 
Ten eerste hebben ze een verschillende gevoeligheid in het 
spatiale en temporele domein. Het sustained systeem gedraagt 
zich in het temporele domein als een laagdoorlaat-filter en in 
het spatiale domein als een banddoorlaat-filter. Het transient 
systeem gedraagt zich net tegengesteld: een laagdoorlaat-filter 
in het spatiale domein en een banddoorlaat-filter in het 
temporele domein. Fig 7 verklaart het een en ander. 
Met dit in gedachte is het gedrag van beide kanalen ook beter te 
begrijpen. Het sustained kanaal neemt stilstaande objecten met 
kleine details (hoge spatiale frequentie) goed waar. Daarentegen 
wordt het transient systeem eerder geactiveerd door temporele 
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Fig 7. Hypothetische gevoeligheid van het transient en 
sustained systeem. De getrokken lijn staat voor het 
transient systeem en de onderbroken lijn voor het sustained 
systeem. 

veranderingen in het beeld waarbij spatiale details minder 
belangrijk zijn. Green (1984) stelt dat deze verschillen wel 
eens verkeerd gëinterpreteerd zijn. Er werd dan beweerd dat het 
sustained systeem niet in staat zou zijn informatie over beweging 
en flikkering door te geven. En aan de andere kant zou het 
transient systeem niet in staat zijn spatiale variatie in 
lichtintensiteit door te geven. Beide interpretaties gaan te 
ver. Stel een proefpersoon kijkt naar een bewegend sinusoidaal 
rooster. Bij hoge spatiale frequenties is het sustained systeem 
het meest gevoelig, zodat de proefpersoon in eerste instantie 
alleen stilstaande strepen waarneemt. Om onder deze condities 
ook de beweging cq. flikkering waar te nemen moet het contrast 
zover opgevoerd worden dat het minder gevoelige transient systeem 
geactiveerd wordt. Wanneer hij daarentegen naar een rooster 
kijkt met lage spatiale frequenties, dan is het transient systeem 
gevoeliger. De waarnemer ziet in eerste instantie beweging 
zonder duidelijk gedefinieerde strepen. Ook hier moet het 
contrast opgevoerd worden om het minder gevoelige kanaal te 
activeren. 
Er zijn echter nog meer eigenschappen waarin de beide systemen 
verschillen. Zo bleek bij experimenten de reactietijd langer te 
zijn voor roosters met een hoge dan een lage spatiale frequentie. 
Met andere woorden: de reactietijd is korter voor het transient 
kanaal. Het verloop van de reactietijd vertoont echter geen 
discontinuiteit, waardoor dit op zich geen bewijs is voor het 
bestaan van twee kanalen. 
Ook blijkt een flikkerend uniform veld het transient systeem wel 
maar het sustained systeem niet ongevoeliger te maken, m.a.w. 
uniforme flikker (lage spatiale frequentie) maskeert het 
transient systeem. 
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Samenvattend kan gezegd worden dat de twee systemen complementair 
zijn zoals het fotopische en scotopische systeem complementair 
zijn. Het fotopische kanaal verschaft betere vorm-scherpte maar 
heeft een lage absolute gevoeligheid voor licht. Het scotopische 
systeem heeft een goede absolute gevoeligheid maar geeft een 
minder scherp zicht. 
Breitmeyer en Ganz (1976) zien het transient systeem als een deel 
van een "early warning system", dat het organisme richt 
(orienteert) en de aandacht leidt naar plaatsen in het 
gezichtsveld die mogelijk nieuwe patrooninformatie bevatten. Dit 
beeld wordt dan vervolgens geanalyseerd door het sustained 
systeem. 

1.3 DOEL VAN HET HUIDIGE ONDERZOEK 

Wanneer er sprake is van een tweedeling, dan komt automatisch de 
vraag op naar de mogelijke interacties tussen de twee kanalen. 
Recente metingen wijzen op het ontbreken van een interactie op 
drempelniveau (de Ridder, persoonlijke communicatie (zie ook par. 
3.1.1); Elsner & Hauske, 1984). Maar er zijn in principe nog 
meer mogelijkheden voor interacties, bijvoorbeeld in het 
helderheidsdomein. 
In de experimenten die in de volgende hoofdstukken aan de orde 
komen is gezocht naar de invloed van het transient op het 
sustained systeem. Met name de invloed van het transient kanaal, 
wanneer dat met een bovendrempelige stimulus geactiveerd is, op 
de waarnemingsdrempel van het sustained kanaal. In fig. 8 
(volgende pagina) is deze mogelijke "interactie-lijn" met een 
stippellijn aangegeven. 
Het doel van de experimenten was te onderzoeken of er 
zojuist genoemde conditie interacties optreden. 
interacties op dan dienen die vervolgens beschreven te 
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Fig 8. Schematische koppeling tussen het transient en 
sustained kanaal. Met een stippellijn is de mogelijke 
interactie aangegeven, die in de volgende experimenten 
onderzocht is. 

- 9 -

subjective 

brightness 



HOOFDSTUK 2 

APPARATUUR EN MEETPROCEDURE 

2.1 APPARATUURBESCHRIJVING 

Voor een uitgebreide beschrijving van de optische meetopstelling 
kan ondermeer verwezen worden naar Theelen (1984). Ik zal me 
hier beperken tot een korte beschrijving van het systeem en 
enkele aanpassingen die onlangs zijn aangebracht. 
Er wordt gebruik gemaakt van het linkergedeelte van een 6-kanalen 
binoculair "Maxwellian view" systeem. Een kenmerk van dit 
systeem is dat het beeld gefocuseerd is op de lens van de 
proefpersoon. Fig 9 geeft schematisch de drie kanalen voor het 
rechter oog aan: 

- stimulus-kanaal 
- fixatie-kanaal 
- omgevings-kanaal 

Als lichtbronnen worden 6 glirnlicht modulator buisjes (Sylvania 
type Rl131C of een equivalent type) gebruikt. Een voordeel van 
dit soort buizen is dat ze vrijwel wit licht produceren en snel 
geflitst kunnen worden. 
Aangezien de lichtopbrengst van de buis niet alleen afhankelijk 
is van de stroom door de buis maar ook van de temperatuur (m.a.w. 
van zijn "voorgeschiedenis"), zijn er speciale maatregelen 
getroffen om deze temperatuur effekten te niet te doen. Met 
behulp van een lichtgevoelige diode, opgenomen in een terugkoppel 
lus,werd de lichtopbrengst constant gehouden. Daartoe werd 
voorheen een deel van het licht met een half-doorlatende spiegel 
op de diode gericht. Hiermee ging echter een klein deel van de 
licht opbrengst verloren. Tijdens mijn stage periode is een 
nieuwe versie voor de terugkoppeling ingebouwd. Hierbij wordt 
strooilicht van de buizen gebruikt voor de terugkoppeling en kon 
de spiegel weggelaten worden. Elk kanaal heeft nu zo'n 
constant-niveau regeling. 
Om een gewenst lichtniveau te bereiken wordt eerst met behulp van 
een grijs-filter het bereik grof ingesteld. Fijninstelling is nu 
mogelijk met behulp van digitale verzwakkers waarmee de buizen 
worden aangestuurd. De instelling van de verzwakkers is computer 
gestuurd. Met behulp van maskers kan de gewenste stimulus 
configuratie bepaald worden. In de volgende paragraaf staan de 
gebruikte configuraties. 
Verder kan met behulp van lensjes gecorrigeerd worden voor 
afwijkingen van het gezichtsvermogen van de proefpersoon. Een 
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Fig 9. Schematische opbouw van het rechterkanaal van het 
"Maxwellian view" systeem. De terugkoppeling is 
schematisch aangegeven. 

kunstpupil met een doorsnede van 2mm is de laatste schakel in het 
optische systeem. Hierdoor wordt de retinale 
verlichtingssterkte, uitgedrukt in Trolands, gelijk aan re. maal 
de luminantie ( cd .m-1 

) • 

2.2 DE STIMULUSCONFIGURATIE 

De hier behandelde experimenten z1Jn alle drempelmetingen. Deze 
monoculaire metingen zijn allemaal met het linkeroog uitgevoerd. 
Fig 10 toont de gebruikte configuratie. Het beeld is opgebouwd 
uit een cirkelvormig egaal verlichte achtergrond met een diameter 
van 5,Sgr met in het midden een zwart fixatiepunt. In alle hier 
uitgevoerde experimenten werd de verlichting constant gehouden op 
100 Troland. Verder was er een lgr-veld, 40' uit het centrum van 
het achtergrond veld. Als laatste is er een puntbron met een 
diameter van 2', die midden in het lgr-veld is geplaatst. van 
beide stimuli kan de lichtsterkte gevarieerd worden. De 
vertraging van de puntbron is constant, 300 ms na het startsein 
verschijnt de puntbron, maar de vertraging van het lgr-veld is 
instelbaar. De vertraging van het lgr-veld t.o.v. de puntbron 
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wordt aangeduid met tau (in de figuren met 7: ). Het bereik 
hiervan is (-200,200) ms. 
Eis de constante luminantie van de achtergrond; eps-p ( ép in 
de figuren) is de verlichtingssterkte van de puntbron in log Td 
wanneer het lgr-veld geflitst wordt; eps-1 ( E1 in de figuren) 
is de verlichtingssterkte van het lgr-veld. Bij de bespreking 
van de meetresultaten zal ook gebruik gemaakt worden van de 
referentiewaarde eps-0 ( Eo in de figuren). eps-0 is de 
experimenteel bepaalde drempelwaarde van de puntbron waneer deze 
niet gemaskeerd wordt door het lgr-veld. 

2.3 ALGEMENE MEETPROCEDURE 

Iedere meetsessie wordt vooraf gegaan door een donkeradaptatie 
van maximaal 5 minuten. Vervolgens moet de proefpersoon een paar 
minuten adapteren aan het achtergrondniveau. 
De proefpersoon kan zelf elke trial starten met een drukknop. 
Met twee andere drukknoppen kan de proefpersoon antwoorden wat 
hij zag. Voor drempelmetingen is het criterium "puntbron gezien" 
ja of nee. De proefpersoon krijgt een zelfde stimulus tien maal 
achtereen aangeboden. De computer houdt de antwoorden bij en 
bepaalt na tien maal hoe de verzwakker van de teststimulus 
aangepast moet worden. 
Het doel van experiment is het bepalen van de 50% drempelwaarde 
voor een bepaalde stimulusconfiguratie. Dit punt kan met behulp 
van een computer programma bepaald worden wanneer een dB-stand 
met minder dan 5 detecties bekend is en een dB-stand met meer dan 
5 detecties. In de experimentele psychologie wordt dit soort 
experimenten aangeduid met de benaming "methode der konstante 
stimuli". Een compleet experiment bestaat uit een serie metingen 
met verschillende startwaarden voor de variabelen. Zo zijn 
bijvoorbeeld de vertraging, de flitsduur en de verzwakkerstand 
variabel voor het lgr-veld. De proefleider stelt van te voren 
een lijst van startwaarden op, de start-file. De computer voert 
vervolgens zelfstandig, aan de hand van deze file, het experiment 
uit.Na het experiment krijgt de proefleider een lijst met de 50% 
dB waarden en de daarbij behorende retinale verlichtingssterkte 
in (log) Td. Om te corrigeren voor volgorde-effekten wordt elke 
meetserie in omgekeerde volgorde herhaald. In het algemeen zijn 
4 tot 6 meetseries uitgevoerd per experiment. 

2.4 PROEFPERSONEN. 

Aan de experimenten 
proefpersoon HR 
proefpersonen LT en 
gezichtsvermogen. 
De proefpersonen HR 

hebben drie proefpesonen deelgenomen. De 
heeft een normaal gezichtsvermogen. De 
PB hebben, na correctie, eveneens een normaal 

en LT waren getraind in het verrichten van 
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Fig 10. Stimulusconfiguratie voor de drempelmetingen. Bij 
deze experimenten is het beeld (fig a) aangeboden aan het 
linkeroog. Fig bis een schematische weergave van de wijze 
waarop de twee stimuli geflitst worden op de constant 
aanwezige achtergrond. Fig c toont de vertraging van de 
stimuli t.o.v. het startcommando. 
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HOOFDSTUK 3 

DREMPELMETINGEN VAN EEN PUNTBRON, GEMASKEERD DOOR EEN lGR-VELD 

3.1 DREMPELMETINGEN MET CONSTANTE LUMINANTIE VAN HET lGR-VELD 

3.1.1 Inleiding 

Het doel van de volgende experimenten is het meten van het effekt 
dat een bovendrempelig aangeboden lgr-veld met constante 
luminantie heeft op de drempelkarakteristiek van een centraal 
geprojecteerde puntbron. Daarvoor worden de twee stimuli in meer 
of mindere mate tegelijkertijd voor een korte tijd (hier in het 
algemeen 4ms) aangeboden; men spreekt dan van maskeren. Bij 
maskeren wordt bepaald hoe de detektie van een stimulus (target) 
be!nvloed wordt door de aanwezigheid van een andere stimulus 
(mask), die dichtbij in plaats en tijd wordt aangeboden.Bij kort 
geflitste stimuli is de interactie van relatief korte duur. 
Omdat niet uitgesloten kan worden dat de twee stimuli elkaar 
wederzijds be!nvloeden, moet de "mask" zo gekozen worden dat die 
de meeste invloed heeft en gebruikt kan worden als onafhankele 
variabele. 
In de volgende experimenten wordt de "mask", het lgr-veld, 
bovendrempelig aangeboden terwijl van de test stimulus, de 
puntbron, de toename van luminantie bepaald wordt om hem te 
kunnen detekteren.Het is ook mogelijk om helemaal bovendrempelig 
te meten. In dat geval kan je gelijkstellingsexperimenten 
uitvoeren. In het algemeen wordt het effekt van een "mask" 
bepaald door de spatiale relatie tussen de stimuli, de relatieve 
luminantie en de volgorde waarin de stimuli worden aangeboden. 

In april 1984 zijn er al experimenten gedaan om een eventuele 
koppeling tussen het "transient" en "sustained" systeem te 
onderzoeken. Hiervoor werd toen het 2'-veld in het centrum van 
het, met een vertraging tau, flitsende lgr-veld geflitst. 
Daarbij werd de waarnemingsdrempel van de puntbron bepaald. Toen 
was er echter naast het lgr-veld van 100 Td een donkere omgeving. 
Bij deze experimenten was er geen of nauwelijks interactie te 
meten. 
In de volgende experimenten is gekozen voor een 5.5gr achtergrond 
van 100 Td. Daar boven op komen dan het lgr-veld en de puntbron. 
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In dit geval is het lgr-veld bovendrempelig en zal het 
"transient" systeem aanslaan (de Ridder & Theelen, 1984). 

3.1.2 Meetprocedure 

In dit geval wordt de drempel karakteristiek bepaald van de 
puntbron als funktie van het tijdsinterval tussen het verschijnen 
van de puntbron en het lgr-veld. Deze drempel wordt gemeten voor 
verschillende, constante waarden van het lgr-veld. 
De puntbron verschijnt standaard 300 ms na het geven van een 
startcommando. Het lgr-veld komt tau milliseconden vertraagd 
t.o.v. de puntbron en heeft een constante luminantie eps-1. Met 
de "methode der konstante stimuli" wordt nu de drempelwaarde van 
de puntbron bepaald eps-p (eps-p(tau, eps-1)). Ook wordt bij elk 
experiment de referentiewaarde eps-0 bepaald. Bij de 
experimenten wordt tau gevarieerd tussen (-200,+200) ms in het 
algemeen oplopend met stappen van 20 ms. De achtergrond heeft 
een constante retinale verlichtingssterkte van 100 Td. De 
flitsduren voor het lgr-veld en de puntbron zijn in beide 
gevallen 4 ms. 

3.1.3 Resultaten 

Elk meetpunt is gebaseerd op 4 metingen. Fig 11 laat de 
resultaten zien voor proefpersoon HR. 
Ten eerste valt op dat er een duidelijke beinvloeding is van de 
puntbron door het lgr-veld wanneer de twee vrijwel tegelijk 
flitsen. In de periode van -tau= (-30,+80) ms wordt de 
drempelwaarde van de puntbron duidelijk verhoogd. De mate van 
verstoring neemt toe naarmate de retinale verlichtingssterkte van 
het lgr-veld toeneemt. Bij eps-1= 3.13 log Td is de toename 
ongeveer 0.27 log Td, terwijl voor eps-1= 3.91 log Td de toename 
zo'n 0.97 log Td is. De drempel is relatief uitgezet tegen de 
drempelwaarde eps-0, dit is de drempel voor de puntbron wanneer 
het lgr-veld afwezig is. 
Ten tweede valt op dat er een dip in de drempelkarakteristiek 
optreedt voor -tau= (-150,-30) ms. Deze dip is het duidelijkst 
voor de twee hoogste waarden van eps-1. Die dip is in de 
ordegrootte van 0.2 log Td. Bij eps-1= 3.13 log Td. is die dip 
minder duidelijk en lijkt het maximum verschoven naar -tau• -100 
ms. In dit gebied, wanneer het lgr-veld vlak na de puntbron 
verschijnt, lijkt het erop dat de puntbron enigszins "geholpen" 
wordt. Komt de puntbron vlak voor het lgr-veld (minder dan 30 
ms) dan neemt de drempel zeer snel toe tot zijn maximum bij 
tau KO ms. Voor grotere waarden van -tau neemt de drempel weer 
geleidelijk af en vanaf -tau= 80 ms is er geen effekt meer 
merkbaar. 
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Ook door proefpersoon PB z1Jn dit soort metingen verricht. In 
fig. 12 zijn de resultaten te zien. Op enkele punten wijken de 
resultaten af van die van HR. 
Net als bij HR treedt er rond tau • 0 ms een opvallende 
verstoring op, die in dezelfde ordegrootte is als bij HR. Het 
grote verschil is echter het ontbreken van een dip voor -tau is 
negatief. Verder zijn er nog enkele onregelmatigheden voor de 
grotere waarden van tau. Het valt te betwijfelen of dit echte 
informatie bevat omdat dit een van de eerste experimenten van PB 
was en er in het begin leer-effekten leken op te treden,die de 
meetwaarden enigszins verstoorden. Dit doet echter niets af aan 
het duidelijke effekt rond tau• 0. 
Over het niveau van eps-0 kan nog opgemerkt worden dat het 
gemiddeld iets hoger ligt dan bij HR. Bovendien traden bij PB 
sterke fluctuaties op in de waarden van eps-0. De oorzaak was 
niet apparatuurlijk, want HR heeft in dezelfde periode gemeten en 
bij die proefpersoon bleef de drempel wel stabiel. Het lijkt 
erop dat de variaties veroorzaakt worden door een veranderende 
beslissingsstrategie (zie ook par. 3.2.3). 
Van proefpersoon LT is slechts één drempelkarakteristiek gemeten 
(eps-1• 3.65 log Td.). Deze karakteristiek is te vinden in 
figuur 19 (de gevulde symbolen). Ook bij deze proefpersoon 
treedt er rond tau •O ms een piek op in de karakteristiek. 
Verder valt op dat een kleine dip (ongeveer 0.1 log Td.)in de 
grafiek optreedt wanneer -tau negtief is. Deze dip is kleiner 
dan de dip bij HR. 
Concluderend kan gesteld worden dat er in deze experimentele 
opzet een duidelijke wisselwerking is tussen de twee systemen. 
Dit resulteert dan met name in een drempelverhoging voor de 
puntbron wanneer de twee stimuli vrijwel samenvallen. Blijkbaar 
vindt die interactie wat betreft het transient-systeem (het 
lgr-veld) plaats nA het drempelmechanisme. Wat het 
sustained-systeem (puntbron) betreft lijkt het er op dat de 
drempel beinvloed wordt door het andere kanaal. 
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3.2 DREMPELMETING MET CONSTANT TIJDVERSCHIL TUSSEN DE STIMULI 

3.2.1 Inleiding 

Bij het experiment in het vorige hoofdstuk is van het 
maskerings-effekt een doorsnijding in de tijd gemaakt, eps-1 werd 
constant gehouden en tau werd gevarieerd. In dit hoofdstuk wordt 
de situatie omgekeerd (zie fig 13). Nu wordt bij een constant 
tijdsverschil tussen de twee stimuli de drempel bepaald bij 
verschillende waarden van het lgr-veld. Deze meetresultaten 
kunnen dan vergeleken worden met die uit het vorige experiment. 
In principe moeten de twee grafieken uit elkaar af te leiden 
zijn. 

delay -t ( ms ) 

Fig 13. Schematische weergave van de meetmethode. Bij een 
constante vertraging tussen de puntbron en het lgr-veld, 
wordt de waarnemingsdrempel bepaald bij verschillende 
waarden van het lgr-veld. De getrokken grafieken tonen het 
soort karakteristieken uit het vorige hoofdstuk. 

Te verwachten valt dat tau= 0 ms een continu stijgende functie 
oplevert. Voor waarden rond tau= 0 ms zal de grafiek ook 
stijgen maar minder sterk. Bij proefpersoon HR is de verwachting 
dat voor tau in het gebied (-30,-150) ms de grafiek onder het 
0-niveau zal gaan. Gezien de resultaten uit het vorige 
experiment is dit niet te verwachten bij proefpersoon PB. Verder 
is de verwachting dat voor kleine waarden van eps-1 de waarden 
rond het 0-niveau zullen komen. 
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3.2.2 Meetprocedure 

Bij deze experimenten zal het lgr-veld met een constante 
vertraging t.o.v. de puntbron verschijnen. Verder is de 
retinale verlichtingssterkte van het lgr-veld gevarieerd over een 
bereik van 1.8-3.9 log Td (in een enkel geval van 0.9-3.9 log Td) 
door in eerste instantie een grijsfilter in de lichtbundel te 
plaatsen voor de grof-instelling en door in tweede instantie de 
aansturing van de buis te variëren voor de fijn-instelling. 
Net als in het vorige experiment heeft de achtergrond een 
constante retinale verlichtingssterkte van 100 Td en zijn de 
flitsduren van het lgr-veld en de puntbron 4 ms. 

3.2.3 Resultaten 

Zoals te verwachten, valt de grafiek met resultaten van HR uiteen 
in twee delen (zie fig 14). Ten eerste de groep met 
-tau• 0, 25, 50 ms. Bij alle drie de tijdsduren treedt 
uiteinelijk een stijging van de waarnemingsdrempel van de 
puntbron op, een soort "verblindings-effekt". Naarmate het 
verschil in tijd toeneemt duurt het langer voordat de toename 
optreedt. Bij tau• 0 ms begint dit al bij eps-1= 2.4 log Td, 
bij -tau= 25 ms iets voor 3 log Td en voor -tau• 50 ms treedt 
het effekt pas op boven eps-1= 3.4 log Td. 
De tweede groep bevat de waarden voor -tau negatief. In die 
gevallen neemt de drempel bij toenemende luminantie van het 
lgr-veld af. Die afname blijft wel beperkt en is nergens groter 
dan 0.2 log Td. Het lijkt er op dat er een minimum optreedt bij 
een bepaalde vertraging maar dat die minima voor de verschillende 
vertragingen bij verschillende luminanties optreden. 
In het geval dat de twee stimuli samenvallen is doorgemeten tot 
beneden de waarnemingsdrempel van het lgr-veld. De grafiek 
nadert zoals te verwachten mooi de waarde eps-0. Het bovenste 
deel van de grafiek heeft een helling van 0.94 (best passende 
regressielijn bij de bovenste 4 waarden). Het lijkt er op dat 
dit een situatie is waarbij de wet van Weber-Fechner opgaat. In 
dit geval hebben we te maken met een toename van de 
puntbron-drempel die evenredig is met de toename van de 
luminantie van het lgr-veld. In fig. 15 z1Jn de resultaten 
opgesplitst voor -tau positief en negatief. Nieuw is hier de 
grafiek voor -tau= -25 ms en -75 ms. -Tau= -25 ms valt in het 
gebied waar de verblinding al merkbaar moet worden, en dit 
resulteert dan ook, voor eps-1 groter dan 3.0 log Td, in een 
toename van de waarnemingsdrempel van de puntbron. -Tau• -75 ms 
ligt in het gebied waar een dip optreedt in de 
drempelkarakteristiek. 
Proefpersoon PB heeft eenzelfde experiment uitgevoerd als HR. In 
fig. 16 is het resultaat te zien. Er zijn nogal al wat 
verschillen met fig. 14. 
Ten eerste valt op dat de figuur in zijn geheel boven het 
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nul-niveau ligt. Voor tau= 0 ms blijft de grafiek boven de 
waarnemingsdrempel van het lgr-veld, ongeveer 0.1 log Td boven 
eps-0. Pas wanneer het eps-1 lager is dan de drempel waarde van 
het lgr-veld liggen de meetpunten rond het 0-niveau. Dit is in 
strijd met de idee achter het introduceren van dat nul-niveau. 
De gedachte was namelijk dat je dan, wanneer je de drempel meet 
voor de puntbron alleen, eenzelfde resultaat zou krijgen als in 
het geval dat de twee stimuli ver na elkaar zouden worden 
geflitst. Ook wanneer het lgr-veld heel lichtzwak zou zijn,zou 
dat niet veel mogen verschillen van de meting zonder lgr-veld. 
Bij de proefpersoon PB gaat dit niet op. Blijkbaar befnvloedt 
het feit dat het lgr-veld wel of niet gezien wordt de 
beslissingstrategie van PB. Dit houdt in dat het gedeelte van de 
grafiek boven de drempel van het lgr-veld eigenlijk iets omlaag 
verschoven zou moeten worden om de resultaten met die van HR te 
kunnen vergelijken. 
Ten tweede valt op dat de grafieken geen verlaging van de 
waarnemingsdrempel laten zien wat ook te verwachten was gezien de 
resultaten in par. 3.1. Een heel vreemd verloop heeft de 
grafiek voor -tau= -100 ms. Deze grafiek loopt veel hoger dan 
te verwachten was, zonder dat daar een verklaring voor 1s. Ook 
rond eps-1 • 2.0 log Td treden er enkele afwijkingen op. 
Het verloop voor tau= 0 ms is op het oog zoals te verwachten was. 
In dit geval vertoont de grafiek in het bovenste deel een helling 
van 1.0 . 
Ter controle van dit experiment is in figuur 17 met behulp van 
deze resultaten een grafiek getekend waarbij de meetpunten 
uitgezet zijn als functie van de tijdsvertraging (zoals bij de 
experimenten in het vorige hoofdstuk). De grafieken zijn bepaald 
voor eps-1 • 3.91, 3.65 en 3.13 log Td. De figuur voor HR komt 
goed overeen met fig. 11. Bij PB zie je ten eerste de zo juist 
besproken verschuiving t.o.v. het 0-niveau. Ten tweede is te 
zien dat de waarden voor -tau ,kleiner dan nul, duidelijk op te 
lopen, dit in tegenstelling tot fig.12 . 
Al met al kan geconcludeerd worden dat met name bij HR en in 
mindere mate bij PB de hier gevonden resultaten aansluiten bij de 
resultaten uit het vorige hoofdstuk. 

3.2.4 Opmerkingen Over De Apparatuur 

Bij dit experiment is de retinale verlichtingssterkte van het 
lgr-veld gevarieerd over een groot gebied: 0.9-3.9 log Td. Dit 
is met behulp van grijsfilters gedaan in drie stappen 
2.7-3.9 log Td, 1.8-3.0 log Td en van 0.9-2.1 log Td. Binnen elk 
van de drie gebieden werd door variatie van de stuurspanning de 
luminantie aangepast. Een gevolg hiervan is wel dat dat het 
lgr-veld daarbij van kleur veranderde: wit voor een hoge en rose 
voor een lage uitsturing. Hoewel enkele "rose" en "witte" 
meetpunten elkaar overlappen waarmee effekten misschien 
uitmiddelen, is dit niet zo'n ideale situatie. 
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Dit zou te verhelpen z1Jn 
worden door het gebruik 
bundel worden geplaatst. 
de buizen niet gevarieerd 

3.3 DISCUSSIE 

wanneer de luminantie geregeld kan 
van grijsfilters, die automatisch in de 
In dat geval hoeft de stuurspanning van 
te worden. 

In het eerste experiment (par. 3.1) blijkt duidelijk dat het 
transient systeem de waarnemingsdrempel van de puntbron kan 
be!nvloeden, wanneer het lgr-veld bovendrempelig wordt 
aangeboden. Bij die interactie vallen twee gebieden te 
onderscheiden in de drempelkarakteristiek van de puntbron. 

Ten eerste treedt er in het gebied rond tau•0 een aanzienlijke 
verhoging op van de drempelwaarde van de puntbron. De grootte 
van de verstoring is evenredig met de luminantie van het 
lgr-veld. Er is doorgemeten tot een retinale verlichtingssterkte 
van het lgr-veld 3.91 log Td is, daar liggen bij HR en PB de 
drempelwaarden respectievelijk op 0.95 en 1.00 log eenheden boven 
de referentie waarde eps-0. Sperling (1965) heeft bij 
gelijksoortige experimenten ook een evenredigheid tussen de 
luminantie van het lgr-veld en de verhoging van de drempel van de 
puntbron gevonden. 
Uit de resultaten kan je opmaken dat vanaf -tau• -30 tot 100 ms 
een toename van de drempel optreedt. Wanneer -tau negatief is 
verloopt de karakteristiek steiler dan wanneer -tau positief is. 
De vertraging waarbij de maximale verstoring optreedt is met 
behulp van deze resultaten niet precies vast te stellen. 
waarschijnlijk ligt het maximum dicht bij -tau• 0. Ook Crawford 
(1947) en Sperling (1965) konden bij gelijksoortige 
maskerings-experimenten niet meer concluderen dan dat het maximum 
dicht bij -tau= 0 moest liggen. 

Ten tweede valt het gebied op vanaf -tau• -150 ms tot -30 ms. 
In zowel het eerste als tweede experiment blijkt dat bij 
proefpersoon HR een verlaging van de drempel optreedt. Deze dip 
heeft een minimum waarde die 0.1 to 0.2 log eenheden beneden de 
referentie waarde ligt. Ook bij proefpersoon LT valt een dip 
waar te nemen, hoewel deze minder diep is dan bij HR. Bij PB 
valt geen verlaging van de drempel waar te nemen. 
Sperling (1965) heeft, bij een experiment dat veel lijkt op dat 
uit par. 3.1, waargenomen dat bij zeker vier van de vijf 
proefpersonen een dip optreedt bij een vertraging tussen -100 en 
-75 ms. De minimale waarde ligt ongeveer 0.1 log eenheid beneden 
de referentie waarde. 

De resultaten van het tweede experiment (par. 3.2) komen bij HR 
uitstekend overeen met de resultaten van het eerste experiment. 
Ook bij een andere experimentele opzet blijken dezelfde effekten 
op te treden in de drempelkarakteristiek van de puntbron. 
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De resultaten van PB vertonen verschillen met die uit het eerste 
experiment. zoals al aangeduid, komt dit mogelijk daar het 
hanteren van verschillende beslissingsstrategie@n. Het is 
vrijwel uitgesloten dat de verschillen een gevolg zijn van 
veranderingen in de apparatuur. 
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HOOFDSTUK 4 

DREMPELMETINGEN MET DE PUNTBRON OP DE RAND VAN HET lGR-VELD 

4.1 INLEIDING 

Bij de experimenten in het vorige hoofdstuk, werd de puntbron 
altijd in het midden van het lgr-veld geprojekteerd. Tijdens die 
experimenten bleek dat wanneer de puntbron 60-80 ms v66r het 
lgr-veld kwam, het lgr-veld alleen uit een heldere ring leek te 
bestaan en dat deze vanaf dat moment vanuit het midden opgevuld 
werd. We begonnen ons toen af te vragen of de positie van de 
puntbron op het lgr-veld invloed zou hebben op de drempelwaarde 
van de puntbron. 
Het is al lang bekend dat er in de buurt van een grens tussen een 
licht en een donker gebied lichte of donkere lijnen waargenomen 
worden: de zogenaamde Mach banden (bijv. Fiorentini, 1972). 
Deze banden zijn gevolg van laterale inhibitie. Ze lijken 
lichter of donkerder dan hun omgeving, hoewel er geen positieve 
of negatieve pieken optreden in de fysische licht-distributie. 
Sinds de tijd dat Mach dit verschijnsel voor het eerst waarnam en 
beschreef (Mach,1865), is er heel veel onderzoek naar gedaan. Er 
was bijvoorbeeld onduidelijkheid over het wel of niet optreden 
van Mach-banden bij scherpe grensovergangen. Ondermeer Matthews 
(1966) heeft aangetoond dat het effekt ook optreedt bij scherpe 
overgangen. 
Een veel gebruikte methode om het effekt van Mach-banden te meten 
is het bepalen van de waarnemingsdrempel van een quasi-statisch 
testveld in de buurt van een grensovergang. Daarbij wordt de 
teststimulus op een aantal posities t.o.v. de grens aangeboden. 
Bij dit soort metingen zijn natuurlijk veel verschillende test 
condities mogelijk. Je kan de grens continu aanbieden,of voor 
een korte periode. Je kan met incrementele en decrementele 
testflitsen werken. Ook is het mogelijk de grens en de testflits 
op verschillende tijdstippen na elkaar aan te bieden. In al deze 
condities krijgt men wel verschillende resultaten. Zo hebben 
verschillende onderzoekers gemeten dat het Mach-band effekt zou 
verdwijnen wanneer het patroon maar kort aangeboden wordt, minder 
dan 10 ms (Novak & Sperling,1963; Matthews,1966). Concluderend 
kan gesteld worden dat de situatie waarin een stimulus vlak bij 
de rand van een helder veld wordt geprojekteerd een bijzondere 
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conditie is. 
conditie ook 
zijn. Een 
puntbron als 

Dit is de reden waarom voor deze bijzondere 
drempelkarakteristieken van de puntbron bepaald 

bijzonderheid van deze metingen is dat zowel de 
het lgr-veld kort geflitst worden. 

4.2 MEETPROCEDURE 

In ons experiment worden in eerste instantie hele korte 
flitstijden gebruikt: 4 ms, en verder maken we gebru~k van een 
scherpe grensovergang van het lgr-veld. Net als 1n enkele 
voorgaande experimenten zijn we ge!nteresseerd in het verloop van 
de waarnemingsdrempel van de puntbron als functie van het 
tijdsverschil tussen de puntbron en het lgr-veld. 
De puntbron ligt nog steeds 40' links van het fixatiepunt. Het 
lgr-veld is zover naar links verschoven dat de puntbron in het 
lgr-veld ongeveer 5' van de rand verschijnt. Dit experiment is 
uitgevoerd door twee proefpersonen: HR en LT. In beide gevallen 
had het lgr-veld een retinale verlichtingssterkte van 3.65 log Td 
(van beide proefpersonen was al een grafiek bepaald bij dezelfde 
luminantie maar met de puntbron in het midden van het lgr-veld). 
In een aanvullend experiment, dat alleen door HR is uitgevoerd, 
werd de puntbron nog steeds 4 ms geflitst, maar verscheen het 
lgr-veld 512 ms. Er is toen een drempelmeting gedaan met de 
puntbron in het midden en op de rand. 

4.3 RESULTATEN 

In fig. 18 en fig. 19 zijn de resultaten te zien van resp. HR 
en LT voor het geval van een kort geflitst lgr-veld. Wat ten 
eerste opvalt is dat de drempelcurve in beide gevallen hoger is 
komen te liggen. Bij HR ligt het maximum ongeveer 25% hoger en 
bij LT 35% (tussen 0.15 en 0.25 log Td). Het is dus duidelijk 
dat de positie van de puntbron bij de rand tot gevolg heeft dat 
de drempel van de puntbron hoger is dan in het midden van het 
lgr-veld ondanks het feit dat de twee gebieden maar 4 ms 
verschijnen. 
Een tweede effekt is dat bij HR de dip in de 
drempelkarakteristiek nagenoeg verdwenen is. In dit geval zou de 
puntbron op geen enkel moment "geholpen" worden door de 
aanwezigheid van het lgr-veld. Bij proefpersoon LT blijkt de dip 
ook te verdwijnen wanneer de puntbron op de rand verschijnt. 
Opvallend bij LT is dat het effekt van het lgr-veld in het gebied 
dat -tau negatief is, eerder merkbaar is dan bij HR ( vanaf 
-80 ms i.p.v -40 ms). 
van HR zijn tenslotte de drempelkarakteristieken bepaald van een 
puntbron die in het midden en op de rand van een 512 ms lgr-veld 
wordt aangeboden (een stapvormige stimulus). 
De retinale verlichtingssterkte van het lgr-veld, 2.65 log Td, is 
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Fig 18. Resultaat van een drempelmeting van de puntbron 
als funktie van de vertraging t.o.v. het lgr-veld, wanneer 
in het ene geval de puntbron in het midden en in het andere 
geval de puntbron op de rand van het lgr-veld ligt. 
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Fig 19. Resultaat van een drempelmeting van de puntbron 
als funktie van de vertraging t.o.v. het lgr-veld, wanneer 
in het ene geval de puntbron in het midden en in het andere 
geval de puntbron op de rand van het lgr-veld ligt. 
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in dit geval zo gekozen dat ongeveer dezelfde helderheid wordt 
verkregen als bij een 4 ms flits. Die luminantie was bepaald met 
behulp van krommen van gelijke helderheid (de Ridder & Theelen, 
1984). Het resultaat staat in fig 20. Ook hier ligt het maximum 
hoger wanneer de puntbron op de rand ligt (een toename van 
ongeveer 40%).Voorzover er gemeten is lijkt het erop dat, ook in 
het geval dat de puntbron verschijnt, wanneer het lgr-veld al 
langer aanwezig is, de drempelwaarde iets hoger blijft voor de 
puntbron op de rand. 

4.4 DISCUSSIE 

De positie van de puntbron op het lgr-veld blijkt van invloed te 
z1Jn op de vorm van de drempelkarakteristiek van de puntbron. 
Aangezien het experiment maar voor één positie van de puntbron 
t.o.v. de rand van het lgr-veld is uitgevoerd, is het niet 
mogelijk uitspraak te doen over het verloop van de maximale 
verstoring wanneer positie van de puntbron verloopt van het 
centrum naar de rand van het lgr-veld. 
Opvallend is het verdwijnen van de dip in de karakteristiek bij 
HR en LT. Voor dit verschijnsel is nog geen verklaring 
voorhanden. 
Het feit dat bij de korte flitsduur (4ms) van beide stimuli toch 
gevolgen van het Mach band effekt zijn waar te nemen is vr1J 
uniek. zoals in de inleiding al is gezegd hebben verschillende 
onderzoekers (Novak & Sperling,1963; Matthews,1966) beweerd dat 
bij korte flitsduren het Mach band effekt zou verdwijnen. Het 
experiment waarbij het lgr-veld stapvormig aangeboden wordt 
vertoont veel overeenkomsten met een experiment van Burkhardt 
(1966). Ook de resultaten lijken veel op elkaar 
Het lijkt erop dat het sustained en transient kanaal 
spatie-temporele systemen zijn. Dit houdt in dat het 
waarschijnlijk niet mogelijk is om de spatiale en temporele 
eigenschappen op eenvoudige w1Jze van elkaar te scheiden. 
Derhalve zal bij toekomstige experimenten veel aandacht 
geschonken moeten worden aan mogelijkheden om de invloed van het 
temporele of spatiale aspect van de systemen zoveel mogelijk te 
minimaliseren en/of constant te houden. 
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HOOFDSTUK 5 

CONCLUSIES EN PERSPECTIEF 

Er treedt een significante verstoring in de drempelkarakteristiek 
van de puntbron op wanneer deze gemaskeerd wordt door het 
lgr-veld, dat bovendrempelig wordt aangeboden. Die verstoring 
leidt tot een verhoging van de waarnemingsdrempel in een gebied 
rond tau• 0 ms, dit is het tijdstip waarop het lgr-veld en de 
puntbron gelijktijdig verschijnen. De waarde van tau waarbij de 
verhoging maximaal is, is met de hier besproken experimenten niet 
te bepalen omdat er in het algemeen gemeten is bij waarden van 
tau die oplopen met 20 ms. Daarom valt niet vast te stellen of 
de maximale verstoring optreedt bij tau• 0 ms of eventueel iets 
ervoor of iets erna. Bijvoorbeeld in fig. 18 lijkt het erop dat 
de maximale verstoring iets voor tau= 0 ms ligt. Wel zeker is 
het dat het maximum bij een stapvormig lgr-veld optreedt voor een 
waarde van -tau die rond 10 ms ligt (zie fig. 20). Wel kan 
geconcludeerd worden dat de grootte van het maximum evenredig is 
met de luminantie van het masker, in dit geval dus het lgr-veld. 

Het gedrag van de drempelkarakteristiek in het gebied waar -tau 
ligt tussen -30 en -150 ms is niet zo eenduidig. Bij de 
proefpersoon HR en LT lijkt het erop dat in dit gebied de drempel 
van de puntbron verlaagd wordt. De vertraging waarbij dit 
minimum optreedt verschilt voor de verschillende luminanties van 
het lgr-veld. Bij de proefpersoon PB treedt geen dip op. 

Bij de experimenten waarbij de puntbron wordt aangeboden op de 
rand van het lgr-veld blijkt ten eerste de dip die optrad bij 
proefpersoon HR te verdwijnen. Ten tweede neemt het maximum toe 
wanneer de puntbron op de rand verschijnt. In fig. 18 is de 
toename bij tau s O in het centrum 0.8 log Td en op de rand 
1 log Td. Deze verhoging is meermalen gevonden bij onderzoek 
naar het Mach band effekt (Fiorentini,1972). Daar blijkt dat de 
afstand van de puntbron tot de rand van grote inyloed is op de 
waarnemingsdrempel van de puntbron. Bij de hier uitgevoerde 
experimenten is de puntbron echter grofweg op 5' van de rand 
geplaatst. Te verwachten is dat het effekt nog groter wordt 
wanneer je de puntbron dichterbij de rand plaatst. 

De wijze waarop de koppeling tussen het sustained en transient 
systeem plaats vindt blijft nog onduidelijk. Aangezien de 
interactie tussen de twee kanalen nogal complex is, zal het nog 
heel wat experimenten vragen voor we het geheel in een model 
kunnen vangen. Een probleem hierbij is dat het niet eenvoudig is 
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om experimenten te vinden die de twee kanalen zo activeren dat 
onderscheid gemaakt kan worden tussen de effekten van het 
sustained en het transient kanaal. Mogelijkerwijs beinvloeden ze 
elkaar al in een vroeg stadium. Neem het volgende hypothetische 
geval: wanneer bijvoorbeeld het lgr-veld verschijnt, zal dit een 
kortdurende verhoging van de totale luminantie veroorzaken. Deze 
verhoging zal de instelling van de lineare filters beinvloeden, 
omdat die een funktie zijn van de achtergrond luminantie. Als 
dan het lgr-veld voor de puntbron verschijnt is het te verwachten 
dat het filter van de puntbron van instelling verandert. Na het 
verdwijnen van het lgr-veld komt het filter weer in de oud 
positie. De verandering van de filterkarakteristiek van de 
puntbron is ook van invloed op de drempelkarakteristiek, wanneer 
de puntbron verschijnt in het tijdsinterval waarin de instelling 
van het filter verandert. 

Bij volgende experimenten kan onderscheid gemaakt worden tussen 
experimenten waarbij gemeten wordt als functie van het 
tijdsverschil tussen de twee stimuli en experimenten waarbij de 
spatiale afhankelijkheid bepaald wordt. Het is aan te bevelen om 
volgende experimenten zo op te zetten dat slechts een beperkt 
aantal variabelen gevarieerd wordt. Het hele proces is namelijk 
zo complex dat alleen met systematisch onderzoek vorderingen 
gemaakt kunnen worden. Het verdient dan ook aanbeveling om de 
spatiale en temporele effekten die optreden bij de 
maskerings-experimenten los van elkaar te onderzoeken. 
Op het temporele vlak kunnen bepaalde gebieden van de 
drempelkarakteristiek afzonderlijk onderzocht worden. Het is 
bijvoorbeeld niet duidelijk waar het maximale effekt van 
verstoring optreedt. wanneer dit bekend is kan bijv.een 
uitspraak gedaan worden over de snelheid waarmee de beide kanalen 
de stimuli verwerken. Ook is het interessant om nader te 
onderzoeken of het lgr-veld de detektie van de puntbron kan 
vergemakkelijken, zoals bij proefpersoon HR gemeten is. Ten 
slotte kan bekeken worden of het mogelijk is een beschrijving te 
vinden voor het deel van de drempelkarakteristiek waarbij -tau 
groter dan O is. Het is misschien mogelijk op die manier te 
weten te komen hoe met name het lineaire filter van het sustained 
kanaal zich gedraagt in de tijd onder invloed van het lgr-veld. 
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APPENDIX 

MEETWAARDEN 

In de volgende tabellen 1 t/m 7 staan de meetwaarden van de in 
dit verslag besproken experimenten. 
In de tabellen komt een afwijkende notatie voor, namelijk eps 
rel. Eps rel. staat voor log eps-p - log eps-0. 
De standaardafwijking (stafw.) is met behulp van de volgende 
formule bepaald 
log ((standaarddeviatie v/h gemiddelde/ gemiddelde)+ 1). 
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TABEL 1 

Meetwaarden bij figuur 11, subj. HR. 

epsl 
(log Td) 

delay 
-tau(ms) 

-200 
-180 
-160 
-140 
-120 
-100 
- 80 
- 60 
- 40 
- 20 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 

eps rel. 
(log Td) 

0.013 
0.045 

-0.031 
-0.032 
-0.046 
-0.162 
-0.069 
-0.028 
-0.104 

0.025 
0.274 
0.132 
0.004 

-0.029 
-0.033 
-0.038 
-0.006 

0.022 
0.026 
0.055 
0.061 

3.13 

stafw. 
(log Td) 

0.01 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.03 
0.02 
0.04 
0.03 
0.04 
0.06 
0.05 
0.01 
0.01 
0.02 
0.06 
0.02 
0.03 
0.02 
0.03 

3.65 

eps rel. 
(log Td) 

0.032 
-0.020 
-0.012 
-0.072 
-0.092 
-0.119 
-0.219 
-0.181 
-0.064 

0.436 
0.820 
0.478 
0.191 
0.097 

-0.078 
0.019 
0.020 
0.039 

-0.012 
0.010 

-0.002 

stafw. 
(log Td) 

0.02 
0.03 
0.02 
0.03 
0.04 
0.04 
0.04 
0.05 
0.02 
0.09 
0.09 
0.07 
0.07 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.04 
0.02 
0.01 
0.03 

3.91 

eps rel. 
(log Td) 

-0.014 
0.020 

-0.005 
-0.029 
-0.103 
-0.118 
-0.183 
-0.101 
-0.232 

0.278 
0.964 
0.558 
0.277 
0.120 
0.018 
0.024 

-0.023 
0.001 
0.004 
0.009 

-0.008 

stafw. 
(log Td) 

0.02 
0.01 
0.02 
0.03 
0.04 
0.05 
0.12 
0.02 
0.07 
0.11 
0.08 
0.06 
0.04 
0.03 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.01 
0.01 
0.02 

eps0 • 3.118 log Td eps0 • 3.094 log Td eps0 • 3.101 log Td 
( n•ll ) ( n•ll ) ( n•ll) 
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TABEL 2 

Meetwaarden bij figuur 12, subj. PB. 

epsl 
(log Td) 

delay 
-tau(ms) 

-200 
-180 
-160 
-140 
-120 
-100 
- 80 
- 60 
- 40 
- 30 
- 20 

0 
10 
20 
40 
60 
80 

100 
120 
140 
160 
180 
200 

eps rel. 
(log Td) 

0.034 
0.041 
0.071 

-0.030 
-0.018 

0.070 
0.024 

-0.018 
0.035 

0.342 
0.573 

0.364 
0.131 
0.104 
0.045 
0.030 

-0.014 
0.040 
0.067 
0.133 
0.016 

3.32 

stafw. 
(log Td) 

0.01 
0.04 
0.03 
0.02 
0.03 
0.05 
0.04 
0.04 
0.03 

0.02 
0.04 

0.03 
0.01 
0.05 
0.07 
0.02 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 

eps rel. 
(log Td) 

0.082 
0.008 

-0.036 
-0.024 

0.060 
-0.059 
-0.054 
-0.054 
-0.024 

0.253 
0.717 
0.989 
0.699 
0.480 
0.249 
0.002 

-0.038 
-0.099 
-0.032 

0.050 
-0.073 
-0.027 

0.038 

3.91 

stafw. 
(log Td) 

0.04 
0.05 
0.06 
0.03 
0.05 
0.06 
0.05 
0.06 
0.04 
0.03 
0.09 
0.04 
0.10 
0.06 
0.05 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.03 
0.04 
0.07 

n=4 n•4 

eps0 • 3.076 log Td eps0 • 3.158 log Td 
( n•ll ) ( n•l4 ) 
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TABEL 3 

Meetwaarden bij figuur 14 en 15 , subj. HR. 

delay -tau (ms) 

50 25 0 -25 -50 -75 -100 

epsl eps rel. eps rel. eps rel. eps rel. eps rel. eps rel. eps rel. 
(log Td) (log Td) (log Td) (log Td) (log Td) (log Td) (log Td) (log Td) 

3.90 
3.60 
3.30 
3.00 * 
2.70 * 
2.40 
2.10 
1.80 
1.50 ** 
1. 20 ** 
0.90 ** 

0.25 
0.10 

-0.01 
0.01 

-0.01 
0.00 

-0.02 
0.01 

n-4 
*: n•B 

**: n•3 

0.46 
0.31 
0.20 
0.10 
0.05 
0.04 

-0.02 
0.05 

1.02 
0.61 
0.47 
0.22 
0.13 
0.06 
0.02 
0.01 

-0.02 
-0.04 

0.01 

0.30 
0.24 
0.12 
0.02 
0.00 
0.00 
0.02 

-0.02 

eps0 • 3.101 log Td (nm 24 ) 
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-0.10 
-0.15 
-0.17 
-0.10 
-0.07 
-0.04 
-0.02 

0.03 

-0.07 
-0.02 
-0.05 
-0.03 
-0.02 

0.00 
0.01 
0.07 

-0.12 
-0.09 
-0.04 
-0.05 
-0.02 

0.01 
0.03 
0.01 



TABEL 4 

Meetwaarden bij figuur 16, subj. PB. 

delay -tau (ms) 

epsl 
(log Td) 

3.90 
3.60 
3.30 
3.00 
2.70 
2.40 
2.10 
1.80 
1.50 
1.20 
0.90 

50 

eps rel. 
(log Td) 

0.18 
0.16 
0.13 
0.10 
0.15 
0.18 
0.36 
0.14 

25 

eps rel. 
(log Td) 

0.53 
0.27 
0.29 
0.18 
0.12 
0.19 
0.33 
0.13 
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0 -50 

eps rel. eps rel. 
(log Td) (log Td) 

1. 33 0.28 
0.92 0.23 
0.70 0.15 
0.38 0.18 
0.32 0.12 
0.19 0.21 
0.12 0.24 
0.09 0.38 
0.17 

-0.02 
0.01 

-100 

eps rel. 
(log Td) 

0.36 
0.53 
0.38 
0.38 
0.47 
0.33 
0.25 
0.27 

n-6 
n•6 
n•6 
n•l2 
n•l2 
n•6 
n-9 
n•9 
n•3 
n-3 
n-3 



TABEL 5 

Meetwaarden bij figuur 18, subj. HR. 

epsl 
(log Td ) 3.65 3.65 

border centre 
delay eps rel.. stafw. eps rel. stafw. 
-tau(ms) (log Td) (log Td) (log Td) (log Td) 

-200 0.001 0.02 0.032 0.02 
-180 -0.019 0.03 -0.020 0.03 
-160 0.020 0.03 -0.012 0.02 
-140 0.001 0.02 -0.072 0.03 
-120 0.004 0.03 -0.092 0.04 
-100 0.039 0.01 -0.119 0.04 
- 80 -0.019 0.04 -0.219 0.04 
- 60 -0.066 0.04 -0.181 0.05 
- 40 -0.052 0.03 -0.064 0.02 
- 30 0.147 0.05 0.066 0.03 
- 20 0.559 0.01 0.436 0.09 
- 10 0.944 0.05 0.766 0.07 

0 0.975 0.02 0.820 0.09 
10 0.652 0.05 0.556 0.07 
20 0.521 0.05 0.478 0.07 
40 0.364 0.01 0.191 0.07 
60 0.180 0.03 0.097 0.03 
80 0.044 0.03 -0.073 0.03 

100 0.035 0.02 0.019 0.03 
120 -0.072 0.02 0.020 0.03 
140 -0.027 0.02 0.039 0.04 
160 -0.038 0.01 -0.012 0.02 
180 0.021 0.03 0.010 0.01 
200 0.052 0.02 -0.002 0.03 

n•4 n-4 
epsO • 3.136 log Td eps0 • 3.094 log Td 

( n•ll ) ( n•ll ) 
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TABEL 6 

Meetwaarden bij figuur 19, subj. LT. 

epsl 
(log Td) 3.65 3.65 

border centre 
delay eps rel. stafw. eps rel. stafw. 
-tau(ms) (log Td) (log Td) (log Td) (log Td) 

-200 0.022 0.03 0.024 0.04 
-180 0.015 0.03 -0.042 0.03 
-160 0.048 0.04 -0.028 0.03 
-140 0.034 0.03 -0.067 0.04 
-120 -0.023 0.04 -0.039 0.05 
-100 0.116 0.05 -0.091 0.03 
- 80 0.000 0.02 -0.090 0.03 
- 60 0.181 0.05 -0.104 0.03 
- 40 0.321 0.06 0.008 0.03 
- 20 0.818 0.08 0.447 0.04 

0 0.977 0.08 0.720 0.08 
20 0.510 0.07 0.453 0.06 
40 0.393 0.08 0.226 0.04 
60 0.139 0.07 0.068 0.06 
80 0.068 0.02 -0.053 0.01 

100 0.045 0.03 -0.044 0.02 
120 -0.056 0.03 -0.053 0.03 
140 0.018 0.03 -0.016 0.02 
160 0.052 0.04 -0.018 0.03 
180 0.057 0.02 -0.036 0.03 
200 0.048 0.04 0.010 0.03 

n=4 n•4 

eps0 • 3.400 log Td eps0 • 3.353 log Td 
( n•ll ) ( n•ll ) 
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TABEL 7 

Meetwaarden bij figuur 20, subj. HR. 

epsl 
(log Td) 2.65 2.65 

border centre 
delay eps rel. stafw. eps rel. stafw. 
-tau(ms) (log Td) (log Td) (log Td) (log Td) 

-200 0.031 0.04 -0.006 0.02 
-180 0.046 0.02 0.013 0.03 
-160 0.052 0.02 0.020 0.03 
-140 0.054 0.01 -0.018 0.01 
-120 0.039 0.03 0.019 0.05 
-100 0.039 0.03 0.021 0.03 
- 80 0.077 0.01 -0.007 0.02 
- 60 0.029 0.03 -0.060 0.03 
- 40 0.032 0.03 -0.046 0.04 
- 30 0.088 0.01 0.030 0.03 
- 20 0.323 0.06 0.168 0.02 
- 10 0.515 0.03 0.413 0.04 

0 0.838* 0.02 0.613 0.03 
10 0.976 0.02 0.680 0.02 
20 0.735 0.03 0.570 0.05 
40 0.606 0.07 0.408 0.03 
60 0.545 0.02 0.343 0.05 
80 0.508 0.03 0.364 0.03 

100 0.447 0.06 0.306 0.07 
120 0.511 0.02 0.351 0.03 
140 0.545 0.03 0.402 0.04 
160 0.539 0.05 0.456 0.03 
180 0.496 0.02 0.446 0.03 
200 0.569 0.03 0.437 0.02 

n=4 n•4 
*:n•8 

eps0 • 3.160 log Td eps0 • 3.152 log Td 
( n=12 ) ( n-17 ) 
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