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A.G. van Uitert 
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o.l.v. Ir. F.J.J. Blommaert en Ir. A.C. den Brinker 



Samenvatting. 

Gorea en Tyler (Gen T) geven in hun artikel [ 11 een model dat het gedrag 

van het visuele systeem op drempelniveau voorspelt, Er is onderzoek gedaan 

naar de belangrijkste eigenschappen van het model en de geldigheid van de 

redenering in dit artikel voor wat betreft het transiënte deel van het sys

teem. 

Het artikel is niet aan een uitgebreide methodologische beschouwing onder

worpen. Dit bleek zinloos, omdat bij sommige van de meest fundamentele uit

gangspunten de formulering zo wazig is, dat er eigelijk min of meer gegokt 

moest worden naar wat er bedoeld is. 

Om te beginnen moest de formule voor het drempelniveau zodanig worden aange

past dat er iets zinvols overbleef, Deze aangepaste formulering heeft voor 

de rest van dit verslag als basis gediend. 

De gevoeligheid van het gehele systeem voor sinusvormig in de tijd gemodu

leerde stimulusfuncties als functie van de frequentie blijkt goed overeen te 

komen met door anderen gemeten experimentele resultaten. G en T gaan er 

echter zonder meer vanuit dat de spectrale gevoeligheid slechts afhankelijk 

is van de parameters van het lineaire filter in hun model. Zij verifiëren 

niet dat de eigenschappen niet significant gewijzigd worden door de door hen 

toegevoegde (niet-lineaire) signaalverwerking. 

Een belangrijk uitgangspunt is dat de helling van de psychometrische functie 

gelijk is aan de waarde van de belangrijkste parameter (B) in het model. Dit 

blijkt echter niet uit de formules die zij geven voor de psychometrische 

functie. Deze formules blijken verder ook nog in strijd te zijn met andere 

belangrijke aannames. Ook een berekening waarbij de benadering volgens Quick 

{ 2 J gebruikt is, levert een andere helling. 
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Berekeningen waarbij de drempel als functie van de stimulusduur bepaald is, 

geven een minder diepe gevoeligheids dip te zien dan G en T in hun artikel 

laten zien. Het blijkt dat de dipdiepte die het model voorspelt (ongeveer 

.os log eenheid) ongeveer een factor drie lager is dan uit experimenten 

gebleken is. 

Uit andere berekeningen is gebleken, dat het model sommige experimentele 

resultaten redelijk kan voorspellen, mits B ongeveer gelijk aan 2 1o10rdt 

genomen. G en T gebruiken ruim 3. Dit leidt tot duidelijk minder goede 

overeenkomsten tussen het door hen voorgestelde model en experimentele waar

nemingen. 
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Inleiding. 

Januari 1986 verscheen in het Journal of the Optical Society of America het 

artikel "New look at Bloch's law for contrast" door A. Gorea en c.w. Tyler 

(voortaan aangeduid met Gen T). Hierin 1'.'0rdt een model voor visuele detec

tie gegeven. 

In hun artikel beperken G en T zich voornamelijk tot het gedrag van het 

visuele systeem bij stimuli met variabele stimulusduur. 

Omdat het artikel slechts een beperkt inzicht geeft in het gedrag van het 

model, en omdat de redenering vaak onduidelijk is, is gezocht naar een ge

schikte interpretatie van de belangrijkste aannames die aan het model ten 

grondslag liggen. Verder zijn er numerieke simulaties uitgevoerd om de voor

spellingen van het model voor verschillende stimuli aan experimentele resul

taten te kunnen toetsen. 
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1. Het model. 

1.1 Uitgangspunten. 

Doel van het model van G en T is het voorspellen van het gedrag van het 

visuele systeem op drempelniveau. 

Een visuele stimulus kan worden opgevat als lwninantie als functie van 

plaats en tijd. Het systeem vertoont plaats-afhankelijkheid: afhankelijkheid 

van de vorm van het veld waarin de stimulus wordt aangeboden. 

Het blijkt dat voor hoge spatiële frequenties het gedrag wezenlijk anders is 

dan voor lage spatiële frequenties. Daarom wordt er onderscheid gemaakt tus

sen het 'sustained' resp. 'transiënte' systeem, Hier zal alleen worden inge

gaan op het transiënte systeem (lage spatiële frequenties). 

In ( 1] wordt vooral aandacht besteedt aan het feit dat dit model het 

verloop van het drempelniveau bij blokvormige pulsen als functie van de 

pulsduur goed zou voorspellen (zie fig. 1.1). 

1. Voor korte pulsduur, korter dan ca. 10 ms. is het drempelniveau 

omgekeerd evenredig met de pulsduur (wet van Bloch). 

2. Voor pulsduren, grofweg tussen de 50 en de 800 ms neemt het drempel

niveau eerst af, en daarna weer toe met de stimulusduur ( Broca-Sulzer 

effect). 

3. Voor pulsduren langer dan ca. 800 ms is het drempelnieau constant. 

Opm. Eigelijk is de titel van ( 1 J niet goed gekozen, andat de nadruk ligt 

op het Broca-Sulzer effect (gevoeligheids dip). 
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fig. 1.1 Drempel als functie van de stimulusduur (uit l 11). 

1.2 Het lineaire filter. 

De eerste 'trap' in het model van Gen T is een lineair filter. Het ingangs

signaal is de stimulus: luminantie als functie van de tijd, het uitgangs

signaal wordt weer verder bewerkt (zie par. 1.3). 

Het lineaire filter wordt beschreven door zijn impulsresponsie. De impuls

responsie die in het roodel gebruikt wordt is tweefasig, volgens de 17e orde 

(!)beschrijving van Watson [6 J (zie fig. 1.2): 

h r( f )8 -t/ïj 11 ( t )9 -C/,À] 
( t) = u ( t) _ Il e - 9,2. 1"J. e ( 1 • 1 ) 
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fig 1 2 De impulsresponsie volgens Watson (uit [6] 

Deze impulsresponsie is gebaseerd op metingen aan het 'amplitude spectrum': 

de reciproke waarde van de drempel voor sinusvormig in de tijd gemoduleerde 

luminantie als functie van de frequentie. Dit kan -worden opgevat als de 

overdrachtsfunctie van het visuele systeem, 

Bij deze keuze van de impulsresponsie moeten twee factoren in aarmerking 

worden genomen: 

1e De keuze van de vorm van de responsie (1.1) is vrij willekeurig. Het 

is ook mogelijk om heel andere vormen aan het amplitudespectrum te 

fitten. De transformatie van amplitudespectrum naar impulsresponsie is 

namelijk niet eenduidig, omdat het fasespectrum niet bekend is, 

2e De responsie in fig. 1.2 is niet bepaald uit metingen aan de 'filter 

uitgang', maar aan de 'systeem uitgang' Het is bij voomaat niet dui

delijk of de niet-lineaire gedeeltes van het systeem geen invloed op 

het spectrum zouden hebben Hier wordt in hst, 2 nog nader op ingegaan. 
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1,3 De verdere signaalverwerking. 
N1 

t,~T 
R, s 

t, 

Ni 
Ü+T 

R2. I 
t}, 

5~f/t) 1-ftt)li • 

NL jCl .. 
nee 

• 

fig. 1,3 Blokschema van het model, 

Het gefilterde signaal f(t), zie het blokschema (fig. 1.3), dat de convolu

tie is van het ingangs signaal met de filter impulsresponsie h(t), wordt 

eerst bewerkt door een niet-lineair element, 

De uitgang van dit element is het signaal g(t) = lf(t)I B 

Vervolgens wordt g(t) aangeboden aan een aantal (m) parallelle integratoren, 

De uitgang van de ie integrator is: 
tî T T 

RL = J I f ( T) 1.11 dT 
tr 

Met T de grootte van het zgn. integratievenster, 

ti = t
1 

+ (i-1)4 t, Llt het tijdsinterval tussen de inschakelmomenten van de 

ie en i+1e integrator. 

De uitgang van de ie integrator wordt 'vervuild' door Gaussische ruis, De 

verschillende ruistermen N. worden onderling onafhankelijk verondersteld, 
l. 
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Uiteindelijk levert dit een waarde: 

Een stimulus wordt waargenomen als d .). 1. 

Dit houdt in dat een stimulus op drempelniveau is als: 

Nu wordt aangenomen dat met voldoende nauwkeurigheid kan l«>rden gesteld dat 

voor m➔ CO en .ó t➔ 0. G en T komen tot de volgende drempelvoorwaarde (met t 

= 0 als begintijdstip van de stimulus): 

td t+T 

j [ J I rct-r J 1 ° d -r ] 
2 
d t 1 ( 1 • 2) 

0 t. 
t zodanig, dat met voldoende nauwkeurigheid: f(t) = O, t > t • 

d d 

De binnenste integraal wordt opgevat als de output van de integrator die 

integreert over het tijdsinterval tussen ten t+T. 

Formule ( 1.2) is echter onzinnig. Qndat de stimulus begint op het tijdstip 

t = 0 ,zal f(t-T) = O voor T > t. Er staat dus O = 1. 
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Bovendien is de ondergrens van de buitenste integraal niet consistent met 

het model. Het is logisch om te veronderstellen dat de integratoren die 

integreren met begintijdstip t < 0, zodanig dat een deel van het venster 

over positieve tijdwaarden loopt, dus t > -T, ook meedoen. 

Als de ondergrens van de buitenste integraal nul is, dan levert de stimulus 

voor hoge tijdwaarden (t) T) een te grote bijdrage aan de integraal tov. de 

stimulus voor lage tijdwaarden, Dit zal in hoofdstuk 4 duidelijk w::>rden 

gemaakt, 

Zo ontstaat de volgende drempelformule: 

lei t~T J[J l{(rJll'ch J2 dt = 1 ( , • 3) 

-T t 
start van de stimulus opt= 0 

t zodanig, dat f(t) = 0, t ) t • 
d d 

Deze formule wordt in de rest van dit verslag gehanteerd. 
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1.4 Kommentaar. 

De formulering van G en T is op z'n best slordig te noemen. Bovendien zijn 

een aantal uitgangspunten aanvechtbaar. 

1e De beschrijvende formule van het model is onjuist. Daarom is een andere 

uitdrukking afgeleid die wel overeenkomt met de aannamen van het model. 

2e De transformatie van het spectrum naar het lineaire filter is niet een

duiciig, want er is geen fase informatie beschikbaar. Bovendien is het de 

vraag wat de invloed van de volgende trappen in het roodel op het spectrum is 

( zie hst. 2). Aan dit alles wordt in [ 1] geen aandacht besteedt. 

3e De interpretatie die G en T van de parameter J3 geven: helling van de 

psychometrische functie, is m.i. niet juist, omdat dit niet uit het model 

volgt (zie hst. 3). 

e 
4 Er wordt geen aandacht besteedt aan de voorspellingen over de detectie 

van andere dan de in par. 1.1 genoemde 'blokvormige' stimuli. Het zou inte

ressant zijn om hierover meer informatie te hebben (zie hst. 4). 
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2. Vervorming van de overdrachtsfunctie door het niet•lineaire element 

en de integratoren. 

2. 1 Analyse. 

Het is de vraag in hoeverre het model de drempel voor sinusvormige stimuli 

kan voorspellen, want bij het bepalen van de filterresponsie is geen reke

ning gehouden met de trappen in het model die na het lineaire filter het 

signaal bewerken. 

Beschouw het ingangssignaal u( t) = A sin( W t+if u) • In het vervolg wordt 

uitgegaan van de stationaire toestand, zodat de invloed van in- en uitscha

kelverschijnselen en de fase van het signaal kan worden verwaarloosd. Neem 

daarom aan dat de fase 't{' homogeen verdeeld is over het interval [-1T,'tT). 
u 

Een moeilijkheid bij de berekening is, dat het drempelniveau voor zeer 

lange stimuli evenredig zal zijn met t 1/2~ • Qn deze moeilijkheid te omzei
d 

len worden hier slechts sinusvormige stimuli beschouwd met: 

,e Constante observatietijd: td = K 

2e Constant aantal pieken: td = K /W. 

Hierbij wordt aangenomen dat t groot genoeg is an in- en uitschakelver
d 

schijnselen te kunnen verwaarlozen. 

Beschouw nu fig. 2. 1 waarin de signalen op verschillende niveaus in het 

model zijn aangegeven. 
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fig. 2.1 Model en signalen bij sinusvormige stimuli. 
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Gevraagd is de waarde voor A(W) waarvoor d = 1, of liever gezegd E(d) = 1 

(verwachting). Noem deze waarde Ad ( W). De overdrachtsfunctie wordt dan 

gedefiniëerd als: G(W) = A-
1
Cw) = IH(W)\ç (w). Met IH(W)\ het amplitu-

d 
despectrum van het lineaire filter, en r (W) de vervorming van dit spec-

trum tgv. de niet,lineariteit en de integratoren. 

Met 

id t • T 

ElJ)= \AJ 2P\H(w)\ 2,Ef J [J1s·tY\(wT~1f>IJid-r]
2dt} 

-T t 

wordt 

Met'tf homogeen verdeeld over -'TT'~1,_f('Tl' volgt: 

'TC/w t +T 

.{(w) = l Ud+T) ~ J [ j I Sin(w'l'lch r,H, J'ftl 
0 f, 

Want: 

td, t+T 

E {J [J l 5U1( CJT+tp) 1J> d. T] \1t 1 
-T t 

td. t-+T 

JE [ {J l 5lhr WT+\fJIJld:rJ2 }H 
-T t 

i+T 

(td.+ T) [ [ { j I .SL11(WT•\f J ,, d. T ]l] 
t 
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Met 

hT 

~ ( t ) = { J 1 5lh { WT t 1f ) 11\h r 
t 

is y(t) periodiek met periode 11'/W , zodat geldt: 

1f/w 

[ { ~ ( t)} = ~ I ~ (1) d. T 

In de ~ationaire toestand t d),) T kan de factor ( td + T) vervangen worden 

door td, zodat de formule vereenvoudigt tot: 

( 2. 1) 

Formule 2.1 geeft nu een uitdrukking voor de vervorming van de overdrachs

furx:tie 
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2. 2 Voorbeeld. 

Omdat formule 2,1 weinig direct inzicht biedt in de vervorming van de over

drachsfunctie, wordt voor B = 2 de functie ~ ( W) uitgerekend. 

,e Constante d:>servatietijd: td = K 

. 1 . 1 2 1 Dit levert, met weg ating van it KT ( al een de vorm is van belang) • 

2e Constant aantal pieken: t = KIW levert: 
d 

Beschouw nu 5
1 
(W) volgens ( 2. 2). Voor W ➔ 0 geldt: 

17 
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Verder is: 

J_ ( St ri lJT )2. 
2 (.JT 

Daar Sl;'Kf l , zal 1,cw)~· n) 11
~ ,zodat 1{ t;,(w) ~ 1.11. 

Hieruit blijkt dat de maximale vervorming van de overdrachtsfunctie een 

factor 1,11 of ongeveer 0,05 log eenheid is, 

TI L I~ 
Voor WT>z: , geldt S,(W) t (1 + '1'12) =1,05, of ongeveer 0,02 log een-

heid. 

Voor T = 250 ms geldt dus dat voor frequenties hoger dan ca, 1 hz de 

maximale vervorming slechts 0 ,02 log eenheid is, Hieruit blijkt dat de 

vervorming in dit geval te verwaarlozen is: 1; 
1 

(4.J) ~ 1. 

-½ 1/ 
Daar S2(W) =W ~,cw>, kanwordengestelddat~2(W) = w- ~. 

In fig. 2.2 is de overdrachtsfunctie \H(W)\, de vervorming ~
2
(W), en de 

functie G
2

(W) = Ç 
2

(W>l H(~ )\ geschetst, met ~ 
2 

zodanig verschoven dat 

de maxima van G2 (i.L) en !H(w)I samenvallen. 
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fig. 2.2 Vervorming van de overdrachtsfunctie. 

Merk op dat voor deze waarde van B: 

1. De vervonning f 
1

(W) verwaarloos:>aar is. 

2. De vervorming 1
2

<Lu) alleen voor lage frequenties duidelijk is. 

Verder zal voor hogere B de vervorming S 
2 

duidelijk afnemen. Aangezien de 

gekozen waarde voor B aan de lage kant is, kan niet gesteld \IIOrden dat het 

model een duidelijke vervorming van de overdrachtsfunctie te zien zal geven. 

19 



~e_Esycho~etrische functie. 

Volgens Gen T is de parameter B gelijk aan de helliD,J van de psychometri

sche functie. Voor een tweetal proefpersonen is Bop die manier bepaald uit 

metingen. 

In dit hoofdstuk wordt bekeken hoe de psychometrische functie uit het model 

volgt. Daar waar formules uit het artikel van Gen T worden gebruikt, wordt 

de oorspronkelijke nummering gehandhaafd (bijvoorbeeld (7) ). Direct hieruit 

afgeleide formules worden aangeduid met (7a), (7b) etc De overige formules 

worden op de gebruikelijke manier genummerd: (3.1), (3.2) etc. 

3. 1 Definities. 

De psychometrische functie wordt gewoonlijk als volgt gedefinieerd: 

Een stimulus met fysische sterkte of intensiteit I (bijv. luminantie of 

contrast) heeft een kans pom waargenomen te worden. De drempelwaarde I = Id 

is de intensiteit die een waarnemingskans van O. 5 oplevert Normeer de in

tensiteit volgens E = I/ Id, dan zal p = 0.5 voor [ = 1. De psychometri

sche functie is dan de functie p( E,, ) • De psychometrische functie lijkt 

sterk op die van een cumulatieve Gaussische verdeling (zie fig. 3.1). 

-E 

fig. 3.1 Een psychometrische functie. 
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De helling van de psychometrische functie is de helling in het punt [., = 1. 

Gen T gebruiken ook een andere formulering. Neem aan dat een proefpersoon 

in twee verschillende tijdsintervallen moet kijken of er een stimulus -.,,ordt 

aangeboden, terwijl er altijd in een van beide gevallen werkelijk een stimu

lus is Na afloop moet de proefpersoon kiezen in welk tijdsinterval de sti

mulus was aangeboden, ook als hij of zij niets gezien heeft. Deze methode 

wordt "two alternative forced choice" (TAF) genoemd De kans op een goed 

* antwoord is dan altijd groter dan of gelijk aan 0.5. Laat nu p de op die 

manier gemeten functie zijn, Dan geldt: 

p1': = p + ~ ( 1 - p) 

p :: 2 p* - \ 
( 3. 1 ) 
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3.2 Berekening van de psychometrische fuoctie. 

In fig. 3.2 is een blokdiagram van het model gegeven. Hierin is s(t) de 

stimulus en f(t) de responsie van het lineaire filter: f(t) = s(t)*h(t). De 

waarde R "WOrdt gegeven door: 
i 

ti+T 

Re J lf(T)iJ\LT 
i i 

SLl) h lt) f (l) N L lf(t)\j 

fig. 3.2 Blokdiagran van het model. 

• 

" 

( 3. 2) 

~, 
R, c!r0--i 

~11 

R2 " 

In fig. 3. 2 stelt N een ruisterm voor. De ruis wordt Gaussisch veronder
i 

steld, de verschillende termen zijn onafhankelijk. De blokken met d 1 zijn 

drempeldetectoren. Als R + N ) d 1 
, wordt de stimulus waargeoomen. De sti

i i 
mulus wordt dus waargenomen als minstens een van de kanalen boven de drempel 

uitkomt. 

G en T stellen dat R, =' (S, C) B, met C het stimulus contrast en S, een ge-
i 1 1 

voeligheidsparameter, geschaald in eenheden van de standaarddeviatie van de 

Gaussische ruis (verder niet gedefiniëerd). Verder stellen ze: 

-t pl ( 9) 
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G en T definieren niet op welke gebeurtenis deze kans van toepassing is. 

* Waarschijnlijk moet de kans P. de kans voorstellen dat als de detectie al-
1 

leen op het ie kanaal gebaseerd wordt (knip alle andere kanalen door), een 

proefpersoon een juiste keuze maakt in een TAF-experiment (vandaar dat de* 

is toegevoegd). De kans dat het ie kanaal boven drempelniveau uitkomt wordt 

dan volgens (3.1) gegeven door: 

(9a) 

Formule (9a), zie fig. 3.3, is niet in overeenstemming met de aanname dat de 

ruis Gaussisch is,want dan ontstaat een cumulatieve Gaussische verdelings

functie (fig. 3.4 en 3.5): 

p l R L + l✓ L ? cL1 

) 1 - (3.4a) 

Met CS de standaarddeviatie van de ruis en Q(o<'..) de cumulatieve Gaussische 
N 

verdelingsfunctie: 

co 

ffir Jexp~f)dx (3.4b) 

ol 
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ft 1--

1 
? ... 

fig. 3,3 Detektiekans volgens (9a). 

fig. 3,4 detectiekans bij gegeven 

Ri is gearceerd oppervlak, 

Ri 

l. 
2. 

* 

- -=---=------

d' 

fig. 3.5 detectiekans als functie 

van R. 
i 

De hier gegeven interpretatie van de kans pi in (9) is de meest voor de hand 

liggende, vooral omdat Quick [ 2} , die in dit verband wordt aangehaald een 

soortgelijke definitie hanteert. 

Gen T geven voor de psychometrische functie in een TAF-experiment de formu-
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le: 

Met S de gevoeligheid en C het stimulus contrast Dit zou een goede benade

ring volgens Quick [ 2] van een cumulatieve Gaussische distributie zijn. 

Uit de opmerking dat bij gelijke S. uit: 
l. 

R = [ i RZJ
1

1i ( 5) en 

(. 

R l = c s"c )~ ( 8) 

S N¼,5 
volgt dat = è. , met N het aantal parallelle integratoren. 

Hieruit valt op te maken dat (SC)~= R : 

R = [ ~ (S~c?J>JY
2

= [ N (s~c)~J 1\~ [ N 1/2J 5~Cl~\:: ( 5 C )~ 
(, 

Hieruit blijkt dat (7) ook geschreven kan worden als: 

p* = 1- T exp t R) (7a) 

Dit voor een TAF-experiment. Voor de psychometrische functie geldt dan: 

p ~ , - ex p (- R ) (7b) 

_, 
Hieruit blijkt dat voor R = 1 zou gelden dat p = 1 - e , dus niet gelijk 

aan 0.5 Dit is niet in overeenstemming met het feit dat op drempelniveau 

R = 1. 
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Neem daarom aan dat ze bedoelen: 

p= 
p 

(7c) 

Hierin is e het contrast. Schali ng volgens [ = e /et, et het contrast op 

drempelniveau levert: 

p= \-
Dit is te schrijven als: p =- \ - exp ( -[ J, .en 2. ) 

van de psychomerische functie: 

(7d) 

, dan wordt de helling 

In fig. 3,5 is de detectiekans die voorspeld wordt door (7d) geschetst voor 

B = 2, 3 en 4. 

~ -- - - - -2 

fig. 3,5 Detectiekans volgens (7d). 

26 



In deze formulering, waarbij de e-macht in (7) vervangen is door een 2 

macht, omdat de drempel anders niet bij R = 1 zou liggen, is de helling van 

de psychometrische functie dus niet gelijk aan B. 

Omdat sommige van de door G en T gegeven begrippen niet eenduidig 

gedefiniëerd zijn, terwijl er soms zelfs onjuiste definities gegeven w::>rden, 

wordt hieronder een afleiding gegeven waarbij de benadering van Quick [ 2] 

rechtstreeks wordt toegepast. 

Beschouw fig. 3. 2. De kans p. is de kans dat kanaal i boven drempel niveau 
l. 

komt. Quick stelt dat de cumulatieve Gaussische distributie voor p. benaderd 
l. 

kan worden door: 

(3.5) 

Dan zal de detectiekans worden gegeven door: 

(3.6) 

Laat dan is Fig. 3. 2 kan vervangen 'l«>rden 

door het schema van fig. 3.6. 
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5 
tl 

fig. 3.6 Detectie als R + N ~ d. 

In fig. 3.6 is een zgn. magnitude element (mg) opgenomen waarvan de uitgang 

gegeven wordt door: 

(3.7) 

Stel nu ol = 2, dan ontstaat formule ( 5) • 

De psychometrische functie wordt dan gegeven door: 

(3.8) 

Qn het verloop van de detectiekans volgens (3.8) als functie van de stimu

lusintensiteit te berekenen, wordt bekeken hoe de waarde R van de intensi

teit afhangt. 

Laat f_, s(t) de stimulus zijn, zodanig geschaald dat op drempelniveau 

C, = 1. Bekijk nu de verschillende stadia in het model (fig. 3.6), 
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Filteruitgang: s(t.) t h.(l) 

Uitgang NL-element: 
t.+T 

Uitgang ie integrator: [ ~ J \ f (T) 1 f., d 1 = R L 
-ti. tl,-T 

o.an is: Jl=- [ L Rt] '!i =- l ~[ [.~ f / f (T)l'~cLT ]
2 t'11 

.. t,? T • , t ~ . 

[ ç, [ i { f \ t ( T) f cl T r J 'h = t, p 
' t i, 

Op drempelniveau, E, = 1 geldt immers R = 1. 

Invullen in (3.8) levert: 

p (3.9) 

p ~ 1 - e >< p c -f21' Evi 2 J 
De helling van de psychometrische functie wordt dan: 

Ook in deze interpretatie blijkt de helling niet gelijk aan B te zijn. 

Het is nog steeds niet duidelijk hoe G en T aan hun interpretatie van de 

parameter B komen. In hun artikel wordt gesteld dat de Quick benadering kan 

worden gebruikt bij de berekening van de psychometrische kromme, dat R, 
J. 

gegeven wordt door de uitgang van de integrator in het ie kanaal, en dat de 

systeemuitgang R volgens ( 5) ideale signaaldetectoren bij ongecorreleerde 

ruis veronderstelt. Wat een ideale signaaldetector is en wat "ideaal" mathe

matisch gezien betekent, wordt verder niet gedefiniëerd. 

* * De formules (7) en (9) die zij geven voor de detektiekansen p resp. pi zijn 

moeilijk te interpreteren. (er wordt niet eens gedefiniëerd op welke gebeur-
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* tenis de kans pi van toepassing is). Verder wordt Quick aangehaald maar er 

wordt niet verklaard hoe de Quick benadering ...urdt toegepast. Een poging de 

door Gen T gegeven formules te interpreteren leidt tot vreemde tegenstrij

digheden: ( 7) voorspelt de drempel voor R ongelijk aan 1 en (9) is niet in 

overeenstemming met de aanname dat de ruis Gaussisch is. 

Als de Quick benadering ...urdt toegepast moet in (3.5) voor d.. de waarde 2 

genomen worden omdat de "systeemuitgang" R zo gedefiniëerd is in het model. 

Ook uit deze berekeningen volgt niet dat de helling van de psychometrische 

functie gelijk aan Bis. 
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4. Simulaties. 

Om het gedrag van het model voor een aantal verschillende stimuli s(t) nader 

te onderzoeken, zijn een aantal computersimulaties uitgevoerd. De berekening 

van de waarde d = R gebeurt als volgt: 

1. Bereken de filterresponsie f(t) uit het ingangssignaal: 

f(t) = s(t)*h(t). 

2.Bereken 
td t-tT 

cl = ) [ { 1 f( T ) 15\tr] z cl t 
-T t 

3.De drempelintensiteit volgt dan uit: 

Dan is I s(t) op drempelniveau. 
d 

ad 1. Er zijn routines geschreven voor de berekening van de impulsresponsie 

en de stapresponsie. 

ad 2. Er is een numeriek integratieprogramma geschreven voor de berekening 

van d. Voor td is steeds genomen: de stimulusduur plus 150 ms, andat de 

impulsresponsie practisch nul is voor t > 150 ms. 
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4.1 De filterresponsie. 

4.1.1 De impulsresponsie. 

De gebruikte impulsresponsie wordt gegeven door (zie fig. 1.1): 

h ( r) = u.l t 1 [(tt e-v,,_ (I~2)(t2)9 e-+/ri J 
1\ = Y · 9 l/ Y'r1 S ~ 11 =- 6. 5 8 YYl 5 

( 4. 1) 

i 

-5111 111 5111 1111111 15111 28111 

fig 4.1 De filterimpulsresponsie. 
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4,1,2 De stapresponsie, 

Voor de stapresponsie geldt: 

t 

Cl t t ) = ) h l T ) cl 1 
0 

o, t~o 
Zij In l l) :: t (4,2) 

1xn.e-)CcLx, t)O 
C 

Dan is 1
0 

( t) = Ll L l) ( \ - e,- t ) ( 4. 3a) 

en via parti~el integreren volgt: 

(4,3b) 

Schrijf (4,4) 

( 4. 5) 

Via de recursierelatie (4,3) is de stapresponsie (4,5) gemakkelijk en snel 

met de computer te berekenen (zie fig. 4,2), 
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1 

1 / 

I _s: 
~ 
~ 
Cl, 

~ 

I ~ 

'] 

,-. 
~ 
~ 

d 

• 5111 50 lf11f11 159 2f11f11 

fig. 4.2 De stapresponsie van het filter. 

4.2 De drempel als functie van de pulsduur. 

Neem als ingangssignaal: Slt):.:: 1 L Llll)--LL(t--t~ )} (4.6) 

met u(t) de eenheidsstap, t.(, de pulsduur en I de stimulusintensiteit (zie 

fig. 4.3). 
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fig.4.3 De stimulus. 

De filterresponsie volgt uit de lineariteit van het filter: 

(4.7) 

Met a(t) de stapresponsie volgens (4.5). 

In fig. 4.4 tm. 4.6 is de drempel als functie van de pulsduur gegeven. 

Hierbij is de stimulus s(t) steeds zodanig genormeerd dat het drempelniveau 

voor t f. = 1 ms gelijk aan 1.0 is. 
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0.1 

o.o 1 

------------ ----- ---

T=/5~---~----~ -

10 ,oo iOûC 

fig. 4.4 Drempel als functie van de stimulusduur, B = 2. 

1 
j 

T= S"Oowi5 
,,.iso~s 

1 o.o I L---~---+-_._-➔--+-+-+-+--'-------+--i--+--+--+ 1 1 , J 

iOCC 
10 100 

fig. 4,5 Drempel als functie van de stimulusduur, B s J. 
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o.o, 

+ 

t 
l 
1 
' ' 

--------- ----

T=-'250 ,._,~ 

L~--+--+-t--~1----+--+------+-+--+-+-+-' 
10 100 IOC;(; 

fig. 4.6 Drempel als functie van de stimulusduur, B = 4. 

In fig. 4.7 zijn de resultaten van een aantal psychofysische metingen gege

ven [ ~] • Hieruit valt af te lezen dat de dip in de karakteristiek ca. 0.15 

log eenheid diep is (verschil tussen het minimumniveau en het constante 

drempelniveau voor lange pulsduren). 
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2r------.----~----....-------.-----

~ 
-,;; 
i -C 

-1_'::,----~----!"---___JL-___ ..L... ___ ..J 
-2 -1 0 2 3 

log
10

reduced duration 3/r, 
ca 

fig. 4.7 Meetdata (uit [4]). 

De vorm die het model voorspelt lijkt aardig overeen te komen met de experi

mentele data, maar bij nauwkeurige beschouwing blijkt dat de dipdiepte een 

orde van grootte te klein is (zie tabel 4.1). 

T(ms.) 

150 

250 

500 

.B 2 

0.041 

o.055 

Q.065 

3 

0.027 

Q.036 

0.043 

4 

Q.019 

Q.027 

0.032 

Tabel 4. 1. Dipdiepte bij verschillende 

combinaties van Ben T (in log eenheden). 
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4.3 Simulatie van de stoortechniek. 

In het model van Roufs [31 , dat uitgaat van een lineair filter gevolgd 

door piekdetectie, is de impulsresponsie van het filter bepaald met een 

stoortechniek. 

Neem als stimulusfunctie een korte puls met oppervlakte 1: 

De responsie van het lineaire filter is dan de impulsresponsie: 

Neem aan dat het maximum van lh(t)l optreedt voor t = tex' dan is é,
1

s
1
(t) 

op drempelniveau als t h(t ) =d, met d de drempel van de piekdetector, 
1 ex 

Voeg aan de hoofdpuls een stoorpuls toe volgens: 

51 ( t ) = ó ( l ) + 9 6 l t t T ) 

Het uitgangssignaal van het filer is dan: 

q Is zo gekozen dat het maximum van f
2 

( t) n:,g steeds op tex ligt. Dan is 

l s (t) op drempelniveau als: 
2 2 

Hieruit volgt: 

t Ei - t ~ ) h (tex J 
hltex+T)- 9c2. 

h tt.) 
Schaling volgens h•(t)= hlte,..), levert h*(t ) = 1, lh(t)I ~ 1. 

ex 
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Dan wordt: 

(4.8) 

De functie 1..f<'ï) heeft bij piekdetectie dus dezelfde vorm als de impulsres

ponsie van het filter voor de detector. Dit soort metingen zijn gedaan voor 

de impulsresponsie en de stapresponsie. Als de stapresponsie bepaald moet 

worden kan als ingangssignaal s(t) = Ó(t), de deltafunctie genomen worden, 

en voor het gestoorde signaal s(t) = 6 (t) + qu(t+'"ï). 

4.3.1 Simulatie van de impulsresponsiemeting. 

In het model van G en T zal de functie Y<-ï) niet dezelfde vorm hebben als 

de impulsresponsie (4.1), omdat we te maken hebben met een ander detectieme

chanisme. Het is wel mogelijk om na te gaan in hoeverre dit model de meetre

sultaten kan voorspellen en in hoeverre het resultaat afhangt van de parame

ters van het model. De functie "\f ( 'T) is als volgt berekend: 

1. Bepaal het drempelniveau van een korte puls: s
1
(t) = Ö (t). De fil

teruitgang is dan h(t), met h(t)de impulsresponsie volgens (4.1). 

Bereken: 

td t; .. T 

d1 = j [ j \h(l.W'cltlclt 
-T t 

Dan is: 

t:d t4 T 

j [ J I cl ,- ½ JS h ( U I cl t if'cL t 
-T t 

Zodat met 
-½~ = d J 1 , é,

1 
6 (t) op drempelniveau is. 
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2. Vervolgens wordt voor verschillende waarden voor T' de functie 

'\.f' ('T ) berekeoo volgens: 

s (t) = Ó(t) + q6(t+T). De filteruitgang is dan h(t) + qh(t+i), 
2 

Bereken: 
td l+T 

d2 C: j l} 1 hll:,)t9h(t,.T)(J',dl1]d.t 
-T t 

-11, 
Met l = d -J is E s (t) op drempelniveau. 

2 2 2 2 
Dan wordt: 

De resultaten zijn gegeven in fig. 4.8 en 4.9. Een typisch voorl:>eeld van de 

metingen is gegeven in fig. 4,10 (data JAJR74, de getrokken lijn is een 

spline aanpassing, zie (s]). 

0 

-2CO -ICC 0 

fig. 4.8 De functie ·t.f('I), T = 150 ms, 
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1-0 j 

~ 'lflî) 

t 7 
1 
1 

~\ 
-l 

n 1 

\\ 
~ 

] 
0 

1 
1 

l : 
1 
1 

-0-~ 
1 -, 
1 

1 
.... 

-200 -100 0 I Dl> zoo 
_... T(V\i!S) 

fig. 4.9 De functie 1.j('r), T = 500 ms. 

1.0 

0 

- o.6 
X 

-/oo 0 

fig. 4.10 De gemeten functie (uit [s] ). 
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De metingen vertonen de volgende eigenschappen: 

·"-f ( 'i ) is driefasig: eerst een kleine negatieve lab voor ï < O, daarna 

een grote positieve, '\{CO)= 1, tenslotte weer een kleine negatieve. In 

het voorbeeld is de eerste lab dieper dan de laatste. Dit is geen 

regel, bij sommige proefpersonen is het omgekeerde gemeten ( zie tabel 

4. 2) • 

·t.f<T) is ongeveer 200 ms breed:'t{(ï)~ 0 voor \'ïl> 100 ms. 

De modelsimulaties: 

-t{' ( T ) is driefasig. De diepte van de eerste lob neemt af, en die van 

de tweede neemt toe bij toenemende B. Voor hoge B benadert 1.f ('ï) de 

vorm van de impulsresponsie (vergelijk fig. 4. 1). Dat komt omdat bij 

hoge B practisch piekdetectie plaatsvindt. De filterresponsie f(t) 

wordt dan door de hoge exponent zoveel opgeblazen, dat de totale waarde 

van de integraal practisch alleen door de hoogste piek wordt geleverd. 

De invloed van de responsie voor andere tijdwaarden dan t is dan 
ex 

verwaarlooà:>aar. 

De invloed van het integratievenster: T is niet erg groot. 

De breedte van ~ 1) is ongeveer 200 ms. 

In tabel 4. 2 is een overzicht gegeven van de diepte van de beide negatieve 

fases en de waarde van T waar de functie minimaal is voor T = 150 ms en 

voor verschillende B. Verder zijn een aantal experimentele resultaten gege

ven (bepaald uit spline-aanpassingen van meetdata, zie L 5 J ) . 
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B 

T (ms) 

2 3 5 7 

-.269 -.361 -.210 -.420 -.071 -.527 -.021 -.576 

-42 43 -41 40 -40 39 -39 38 

Tabel 4.2a. Diepte van de beide minima in de simulaties, voor 

verschillende Ben T = 150 ms, zie fig. 4.8. 

Proefpersoon 1"' (ms) 1 (ms) 

JR74 -40 -.62 60 -.30 

JR -36 -.60 57 -.33 

FB -33 -.48 43 -.52 

JP -40 -.47 43 -.22 

LTA -33 -.46 38 -.48 

HD -35 -.50 43 -.27 

KS -51 -.52 70 -.71 

Tabel 4.2b Experimenteel bepaalde diepte van de minima. 
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Het blijkt dat het model de plaats van de minima vrij goed voorspelt, maar 

dat de diepte van vooral de eerste fase niet erg goed overeenkomt met de 

experimentele resultaten. Een lage waarde voor B voldoet nog het beste, maar 

ook in dat geval (B = 2) blijkt het door het model voorspelde eerste m.irmi

mum voor alle proefpersonen niet diep genoeg. De waarde die G en T voor B 

gebruiken is ruim 3. In dat geval voldoet de eerste fase duidelijk niet (zie 

fig. 4.11). 

0 

-o.y 

r-- --·- l. 

1 

r 

f r 
1 

r 
: 
L 

1 

r 
i 
L 

1 

- -· --.---- ··r---· --- --,--------

n 
/ \ 

! \ 
1 1 ; \ 

-lüö 0 

fig. 4.11 De functie "{'ei) voor B = 3. 
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Men moet zich wel realiseren dat in het model de tijdconstanten van het 

lineaire filter een vaste waarde hebben. Waarschijnlijk is het roogelijk an 

voor de verschillende proefpersonen een betere fit te krijgen als alle para

meters ( de tijdconstanten van het filter, B en T) voor elke proefpersoon 

apart gevarieerd worden, maar het lijkt niet erg waarschijnlijk dat dat tot 

essentieel betere resultaten zou leiden. 

Verder zal nog bekeken worden wat er gebeurt als de ondergrens O van de 

buitenste integraal in de formule van G en T ( 1. 2) gehandhaafd wordt. Dan 

moet in (1.3) de ondergrens -T vervangen worden door o. 

Zo ontstaat: 

cl 
t.d. t t T 

j [ ) \Hl, l IJ'> dt1 Y-clt (4.9) 

0 t 

Op dezelfde manier als hiervoor beschreven, is de functie 'Lf < 'Î) berekend 

die het drempelcriterium van (4.9) zou opleveren (fig. 4.12). 
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fig. 4. 12 tf ( ï) volgens ( 4. 9) • 

T=- Sw fM S · / 
/ 

I 
I 

, 

r~~ 

/ 

Uit fig. 4.12 blijkt direct al dat (4.9) niet aanvaardbaar is. Kennelijk 

neemt de drempel ( é, 
2 

in (4.8)) voor positieve I sterk af. Dat komt doordat 

als de hoofdpuls na t = T valt, de integraal veel groter wordt dan als de 

hoofdpuls opt= 0 begint. Dat blijkt uit fig 4.13. Als de grote puls eerst 

komt, schuift het venster over de tijdas van (1) naar (2) in (b). De invloed 

van de kleine puls op het totaal is verwaarloos:,aar door de exponent .13, en 

doordat het oppervlak onder het venster kwadratis:::h gewogen wordt ( zie 

(4.9)), Als de hoofdpuls later komt, wordt de integraal significant groter ( 

en de drempel dus lager), doordat het venster hier ook de responsie van de 

hoofdpuls binnenschuift (1) naar (2) in (d), de bijdrage van (2) naar (3) is 

gelijk aan de totale integraal in (b). 

47 



S,lt) Cl (T<O) 

-t 

( 
C"c:::,,,, 

• T • • ...... t:. 
(1) ► (2) 

lS,(l) 

~ 
C (T "0) 

-t 

lfz (1)1?, 
cL 

T 

fig. 4.13 Volgens (4.9) heeft stimulus (c) een lagere 

drempelwaarde dan (a). 
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4.3.2 Simulatie van de stapresponsie meting. 

Door aan de hoofdpuls een kleine in de tijd verschoven stapfunctie toe te 

voegen en de drempel als functie van de tijdverschuiving te bepalen, kan in 

geval van piekdetectie de vorm van de stapresponsie van het filter bepaald 

worden. Dit soort metingen zijn in het model van Gen T gesimuleerd. 

Eerst is de stapresponsie zodanig ges::haald dat het maximum gelijk is aan 

het maximum van de impulsresponsie: 

mo.;x I û. s(U 1 = h1QX I h. lt) 1 

Laat nu s
1
(t) = ó(t), bepaal de drempel: 

E,
1

s
1
(t) is op drempelniveau. 

Verder: s (t) = 6<t) + qu(t+T ), 
2 

E 
2

s
2
(t) is op drempelniveau. 

Dan is é
2

(h(t ) + qa (t +T')) = E., 1h(t ) of 
ex s ex ex 

* Daar a (t) = a (t)/h(t ), zal bij deze echaling van a(t) in geval van 
s ex 

piekdetectie het maximum van 1{
2

<T) gelijk aan 1 zijn. 

De resultaten van de simulatie zijn gegeven in fig. 4.13 en 4.14, een voor

beeld van de op deze manier gemeten stapresponsie is gegeven in fig. 4.15. 

De simulaties vertonen de eigenschap dat het minimum voor negatieve 1" bij 

hoge B minder diep wordt. Voor zeer hoge B komt de vorm van de stapresponsie 

van het lineaire filter terug (vergelijk fig. 4.2), het maximum ligt dan op 
,. 
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fig. 4.14 1f
2

cT) voor T = 150 ms. 
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1 

-1 

fig. 4.15 De gemeten functie (uit [l] ). 

step responae 
SUBJ. FB 
E • 1200Td 

NORM FACTOR :0.015 

100 

Opm. De functie -tf 2 (,') komt voor B = 7 iets boven 1 uit. Dat komt doordat 

in de simulaties de stapresponsie niet exact op het maximum van de impuls

responsie geschaald is, 

De vorm van de simulaties komt, afgezien van het minimum voor T".::::. 90 ms in 

fig. 4.15, voor lage B redelijk overeen met de meting. 

Om een numerieke vergelijking te kunnen maken is de verhouding van de diepte 

van het minimum en de hoogte van het maximum berekend, zie tabel 4.2. Deze 

verhouding is in fig. 4.15 ongeveer 0.7. 
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.13 2 3 5 

T = 150 ms /ml.~ tfi(r)/ .65 ,30 .on 
rria )1 ~-1 en 

T = 500 ms l'YHJ''I ~ ( ,- ) 1 
IY'll\X Y,2('T)/ • 79 .35 .088 

Tabel 4 .2. diepte van het minimum van ~
2
('r) 

Hieruit blijkt dat voor de waarden die Gen T gebruiken voor B (ruim 3) het 

model een te lage waarde voor de diepte van het minimum van f
2

< î) voor

spelt. 
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5. Conclusies. 

Het model dat Gen Tin hun artikel presenteren voor visuele detectie door 

het transiënte systeem is onvoldoende gefundeerd, De mathematische formule

ring van het model is slecht, en een aantal uitgangspunten zijn dubieus. 

Verder beperkt het artikel zich tot de voorspellingen van het model bij 

stimuli bij variabele lengte. De titel doet vermoeden dat het over de (bijna 

triviale) wet van Bloch zou gaan, maar feitelijk wordt de nadruk op het 

voorspellen van het Broca-Sulzer effect gelegd. 

In dit verslag is getracht om zinvolle interpretaties te vinden voor een 

aantal van de door Gen T gehanteerde begrippen. Hiertoe moesten soms aan

names gemaakt worden op basis van de meest voor de hand liggende interpreta

tie, omdat sommige formules onjuist bleken te zijn, of andat de behandelde 

begrippen niet of niet eenduidig gedefiniëerd bleken te zijn. 

De beschrijvende formule is bijvoorbeeld al onjuist (formule (6) uit G en 

T). Daarom is er eerst naar een formulering gezocht die wel zinvol leek 

( 1.3), die als basis voor de rest van de analyse en de simulaties heeft 

gediend. 

Een ander belangrijk mankement is dat impliciet gesteld wordt dat de over

drachtsfun::::tie van het gehele systeem ( inclusief niet lineariteit en de in

tegratoren) gelijk is aan die van het lineaire filter alleen. In hoofdstuk 2 

is plausibel gemaakt dat die aanname wel gerechtvaardigd is, maar dit is 

zeker niet zo triviaal dat er zo lichtvoetig overheen gestapt kan worden. 

Een belangrijke aanname is dat de parameter B gelijk moet zijn aan de hel

ling van de psychometrische functie. Er worden een aantal formules gegeven 

die het geheel er niet duidelijker op maken. Qn een voorbeeld te noemen: er 

wordt gesteld P. = 1 - O.Sexp(-R.) (9) (P. niet gedefinieerd, R. de uitgang 
l. l. l. l. 

van de ie integrator in een kanaal). Ten overvloede wordt daarna opgemerkt 

dat (9) niet gebruikt kan worden in de "standard high threshold assumption: 
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P = 1 - T.t ( 1 - P.)". De laatste uitdrukking gaat namelijk al bij een vrij 
l l. 

klein aantal kanalen snel naar 1 toe, omdat P. volgens (9) altijd groter dan 
l. 

0.5 is. Verder is het niet duidelijk hoe (9) te rijmen is met de aanname van 

Gaussische ruis. 

Formule (7) voor de psychometris:he functie blijkt de drempel voor R onge

lijk aan 1 te voorspellen, terwijl een paar regels hoger wordt gesteld dat 

op drempelniveau R = 1. 

Ook als de formules zodanig worden ''bijges:haafd" dat de formulering n:,g 

enigszins consistent lijkt, kan niet worden waargemaakt dat de helling van 

ae psychometrische functie gelijk aan B zou zijn. 

Model simulaties hebben aangetoond dat de gevoeligheids dip in fig. 5 van G 

en Teen beetje te optimistisch weergegeven is. Uit de figuur is af te lezen 

dat de dip voor B = 2, T = 150 ms ca. 0.07 log eenheid diep is en voor 

B = 2, T = 500 ms ca. 0.1 log eenheid. Simulaties: 0.041, resp 0.065, expe

rimenteel ca. 0.15 log eenheid. Het model voldoet dus zelfs op dit punt 

(Broca-Sulzer effect) niet bijster goed. 

Simulaties hebben uitgewezen dat de ondergrens-Tin de buitenste integraal 

van het drempelcriterium (1.3) gerechtvaardigd is. Als de ondergrens 0 uit 

de formule van G en T gehandhaafd wordt, ontstaat er een fysisch niet aan

vaardbare afhankelijkheid van het absolute tijdstip waarop het begin van de 

stimulus aangenomen wordt. 

Simulatie van de stoortechniek, een methode waarmee in geval van piekdetec

tie de vorm van diverse filterresponsies bepaald kan worden, geven te zien 

dat het model van G en T de metingen maar matig voorspelt als B gelijk is 

aan de waarden die Gen T gebruiken (ruim 3), Als B ongeveer gelijk aan 2 

genomen wordt, voldoet het roodel een stuk beter, maar er zijn dan n:,g steeds 

duidelijke verschillen tussen de simulaties en de experimentele resultaten. 
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