
 

Leesveldbewegingen en leessnelheden bij gebruik van
handloeps
Citation for published version (APA):
Neve, J. J. (1986). Leesveldbewegingen en leessnelheden bij gebruik van handloeps: verslag van een
pilotproef. (IPO rapport; Vol. 547). Instituut voor Perceptie Onderzoek (IPO).

Document status and date:
Gepubliceerd: 13/08/1986

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/c3b5c739-d873-488b-bc14-71244bb12a2a


Rapport no. 547 

Leesveldbewegingen 

en leessnelheden 

bij gebruik van handloeps 

Verslag van een pilotproef 

J.J. Neve 



INSTITUUT VOOR PERCEPI'IE ONDERZOEK 

Postbus 513 - 5600 MB Eindhoven 

Rapport no. 547 

Leesveldbewegingen en leessnelheden bij gebruik van handloeps 

Verslag van een pilotproef 

J.J. Neve 

Samenvatting 

JJN/aw 86/06 

13.08.1986 

Dit rapport geeft de voornaamste resultaten weer van een pilotexperiment met 

een aantal proefpersonen met kunstmatig verlaagde visus, waarin bij 

constante retinale vergroting en constant monoculair leesveld de 

beeldafstand gevarieerd is, om na te gaan in hoeverre de beeldafstand van 

invloed is op het leesproces bij gebruik van handloeps. 

Gemeten zijn de leesvelden, de leesveldverschuivingen en de leessnelheden. 

De resultaten m.b.t. de leesveldverschuivingen lijken erop te wijzen dat de 

proefpersonen gebruik maken van het monoculaire leesveld in het geval dat ze 

met 2 ogen door de loep kijken. Dit kan betekenen dat de proefpersonen in 

feite slechts met oog lezen. De leessnelheden zijn in het geval dat de 

proefpersonen met 2 ogen door de loep kijken echter hoger dan in het 

monoculaire geval. Dit kan erop wijzen dat er toch gebruik gemaakt wordt van 

beide ogen tijdens het lezen. 

Inleiding 

Op het IPO wordt momenteel onderzoek verricht naar het lezen door 

slechtzienden waarbij een handloep gebruikt wordt als leeshulpmiddel. 

De bedoeling van dit project is te komen tot de specificatie van een of 

meerdere handloeps die meer toegesneden zijn op het gebruik als 

leeshulpmiddel voor slechtzienden. 
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In onze visie vereist een fundamentele aanpak van dit project een onderzoek 

naar de psychologische, opthalmologische, ergoncmische en fysische aspecten 

van het lezen met een loupe (Blommaert, Neve en Mélotte, 1985). De fysische 

aspecten dienen daarbij als eerste aandacht te krijgen, teneinde meer greep 

te hebben op de genoemde overige aspecten. 

Als belangrijkste fysische aspecten kunnen de retinale vergroting, de 

leesvelden (monoculair, binoculair en gecombineerd) van de loep en de 

afstand tussen het virtuele beeld en de ogen worden onderscheiden. 

Deze fysische grootheden zijn afhankelijk van de geometrische positie waarin 

de loep gebruikt wordt en van specifieke eigenschappen van de loep 

(brandpuntsafstand en breedte) en gebruiker (afstand tussen beide ogen). 

De volgende variabelen zijn van belang: 

v = afstand tussen tekst en loep 

a = afstand tussen ogen en loep 

f brandpuntsafstand van de loep 

1 horizontale breedte van de loep 

10 = afstand tussen beide ogen 

b = afstand tussen de loep en het imaginaire beeld 

De theoretische uitdrukkingen voor de retinale vergroting, de leesvelden en 

de beeldafstand en hun verloop als functie van de parameters a,v,f,l en 10 

worden gegeven in Blommaert e.a. 1985 (zie ook hoofdstuk 1). 

virtual 
image object 

r·•,, .. 
1 . ---.·-::::·.:·.::::::::.-.-_·· ··-..... . 

1 ••••• •••• ••••• 

-b 

a • viewing angle for 
unmagnified object at 25cm 

f3 • viewing angle for 
magnified object 

/3 
M25• -a 

... .,, ... 

V 

loupe 

25cm 

Definition of the eye-to-loupe distance a, the object
to-loupe distance v, the focal distance f, the image-to-loupe 
distance -band the retinal magnification M25. 
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Definition of the monocular (Wml, binocular (Wbl 
and composite reading field (Wel- WmR and WmL indicate the 
monocular field for the right and the left eye respectively. 

Een systematisch onderzoek naar de invloed van de fysische aspecten op het 

lezen m.b.v. een handloep wordt bemoeilijkt door de veelheid aan 

experimentele parameters en het feit dat de retinale vergroting, het 

leesveld en de beeldafstand niet geheel onafhankelijk van elkaar te kiezen 

zijn. Bovendien blijken proefpersonen tijdens het lezen met een loep gebruik 

te kunnen maken van individueel wisselende leesvelden (Blommaert en Neve, 

1986). Een keuze die nog afhankelijk kan blijken te zijn van bijvoorbeeld de 

soort loep, de geometrische configuratie waarin de loep gebruikt wordt en de 

mate van slechtziendheid. 

Een pilotproef is uitgevoerd waarin bij constante retinale vergroting en 

constant monoculair leesveld de beeldafstand is gevarieerd. Doel van dit 

experiment is cxn na te gaan in hoeverre de beeldafstand van invloed is op 

het leesproces. 

De voornaamste resultaten van deze pilotproef worden weergegeven in dit 

rapport. 

Dit rapport is als volgt opgedeeld: 

In hoofdstuk 1 wordt de theoretische opzet van de proef beschreven, waarna 

de experimentele uitvoering beschreven wordt in hoofdstuk 2. 

De resultaten m.b.t. gemeten leesvelden, leesveldverschuivingen en 

leessnelheden gemiddeld over de groep van proefpersonen worden gegeven en 

besproken in hoofdstuk 3. 

De samenvattende discussie met daaruitvolgende conclusies wordt gegeven in 

hoofdstuk 4. 
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Hoofdstuk 1 

Theoretische opzet van de pilotproef 

De theoretische uitdrukkingen voor de retinale vergroting MA, het 

monoculaire leesveld Wm en de beeldafstand -b+a zijn gegeven in de 

vergelijkingen 1,2 en 3, respectievelijk. 

A 
Ma= f 

1 
a'+v'-a'v' 

Win= (a'+v'-a'v')l 

-b+a = ( a' +v' -a' v') • f 
1-v' 

In deze uitdrukkingen is f de brandpuntsafstand van de loep, 1 de 

horizontale breedte van de loep en kant A overeen met het accommodatie 

nabijheidspunt. Voorts geldt data' =: en v' = ~ waarbij a en v 

respectievelijk de oog-loepafstand en de tekst-loep-afstand zijn. 

Door keuze van a gelijk aan f verkrijgen we de volgende vergelijkingen: 

a' = 

A 
Ma = f 

Wm 1 

-b+a f ---
1-v' 

( 1 ) 

( 2) 

( 3) 

(4) 

(5) 

(6) 

( 7 ) 

Voor een loep met brandpuntsafstand fen breedte 1 kan de beeldafstand -b+a 

dan gevarieerd worden door variatie van de tekst-loep afstand v, terwijl MA 

en Win constant blijven. 

Voorwaarde voor het verkrijgen van een scherpe afbeelding op het netvlies 

van een optimaal gecorrigeerd oog is, dat het virtuele beeld gevormd wordt 

op een afstand van het oog die minimaal gelijk is aan A. 

Er moet dus voldaan worden aan de voorwaarde dat 

-b+a 
f 

--::>-:A 
1-v' ""' • (8) 
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Voor de afstand A wordt in de literatuur veelal een afstand van 25 an 

aangehouden, wat overeenkant met het gemiddelde nabijheidspunt voor een 

45-jarige. 

Het monoculaire leesveld blijft constant indien a gelijk aan f gekozen 

wordt, het binoculair(~) en gecombineerde (Wc) leesveld variëren echter 

met de afstand -b+a aangezien v' varieert. 

v' 
la a' 

( 9) 

waarbij 10 gelijk is aan de afstand tussen beide ogen. 

( 1 0 ) 

In fig. 1 is het theoretische verloop van Wm, Wb en Wc als functie van -b+a 

weergegeven voor een loep met brandpuntsafstand f, en breedte 1. 

î {+ io 

{+ ~ 
5 

)... 

.t 

-{, -~ 
)_ 

-t-tt) 
\Jb ________ _j 

f 3J 5J 1J 

Figuur 1. Het verloop van de theoretische waarden van het monoculaire (Wro)-, 

binoculaire (Wb)- en gecombineerde (Wc) leesveld als functie van 

de oog-beeld afstand -b+ar voor een loep met brandpuntsafstand f 

en breedte 1. 

De afstand tussen beide ogen is gegeven door 1 0 • 
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Hoofdstuk 2 

Experimentele uitvoering van de pilotproef 

Het experiment bestond uit het lezen van een 18-tal teksten m.b.v. een 

drietal loeps, waarbij de oog-loep afstand a gelijk gencmen werd aan de 

brandpuntsafstand f van de betreffende loep. Aan het experiment namen een 

9-tal personen deel. Acht hiervan waren goedzienden, waarvan het 

gezichtsvermogen verlaagd was tot een nabij visus van ongeveer 0.5 d.m.v. 

rasterfolies, terwijl de negende proefpersoon een nabij visus van 0.2 had. 

Een schematische weergave van de opstelling is gegeven in fig. 2. 

·cl / 'Jl W -CQ~l..~';/ 

-- - - - - - - - -VOOR \.te>ojd s+wvt 
-----1 ... 

1 

1 / 

1 / 

Figuur 2. Een schematische weergave van de experimenteer opstelli~g. De 

afstand a wordt gelijk gekozen aan de brandpuntsafstand van de 

loep. De afstand v kan variëren. De hoeveelheid licht die op de 

tekst viel varieerde van 2000 lux voor v=10 an tot 1300 lux voor 

v=30 cm, 

De loeps hadden een brandpuntsafstand fen een horizontale breedte 1 van 

(a) f=19.1 cm, 1=8 cm; (b) f=30.8 cm, 1=11.9 cm en (c) f=30.8 cm, 1=6 cm. 

Voor de loep met f=19.1 cm werden als voorwerpsafstanden v=0.S0f, v=0.75f en 

v=0.90f gencmen, voor de loeps met f=30.8 cm werden v=0.31f, v=0.75f en 

v=0. 90f genomen. 

Voor elke loep waren de retinale vergroting M25 en het monoculaire leesveld 

Wm onafhankelijk van v (dus ook van -b+a). De waarden voor M25 en Win waren 
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respectievelijk M25=1.3, Wm=8 cm voor de loep met f=19. 1 cm, 1=8 cm; 

M25=0.8, Wm==6 cm voor de loep met f=30.8 cm, 1==6 cm en M25=0.8, Wm=11.9 cm 

voor de loep met f=30.8 cm, 1=11.9 cm.Het binoculaire (Wi,) en gecombineerde 

(Wc) leesveld varieerden per loep met de keuze van v (dus ook van -b+a). 

Het experiment werd uitgevoerd met loeps van dezelfde sterkte en 

verschillende breedtes, en loeps met verschillende sterkte en ongeveer 

dezelfde breedte om de invloed van variërende retinale vergroting en 

variërend monoculair leesveld op het leesgedrag na te gaan bij variërende 

beeldafstand -b+a. 

De proefpersonen werden gevraagd per loep zes teksten stil te lezen, voor 

elke voorwerpsafstand 3 met het rechteroog en 3 met beide ogen. 

De teksten hadden een breedte van 18 cm en een lengte van gemiddeld 350 

woorden. De breedte van de teksten was zo gekozen om de proefpersonen te 

dwingen de loeps te bewegen. De loeps dienden bewogen te worden over een 

glasplaat, zodat de afstand tot de ogen m.b.v. een voorhoofdsteun 

gemakkelijk constant kon blijven (zie fig. 2). 

De bewegingen van de loep werden op video opgenomen. De waarden voor de 

oog-loep afstand en de horizontale totale verplaatsing t:, x 1 van de loep 

werden naderhand van de videotape uitgelezen (zie ook Blommaert en Neve, 

1986) , 

Voorafgaande aan het lezen van elke tekst werd het leesveld bepaald dat met 

een oog en met twee ogen waargenomen kon worden in de gegeven geometrische 

configuraties. De proefpersoon dient bij deze test te vermelden wat gezien 

kan worden door de uiterste randen (links en rechts) van de loep terwijl het 

hoofd in de voorhoofdsteun rust. Als voorwerp dient hierbij een wit vel 

papier met daarop een tweetal regels bestaande uit een combinatie van 

letters en cijfers (zie fig. 3). 

2 t1 cM.--------------~ 

1 1 
wertyui opasdfghjklzxc vbnm22222222222222222222222222asdfghjklmnbvc:xzqwertyuiop4444444-44't 11111111111111111111111111 J 

l1111111111111111111111111poiuytrewqlkjhgfdsamnbvcxz33333333333333333333333333mnbvc:xzlkjhgfdsapoiuytij 

Figuur 3. 

De letter-cijfer combinatie die uiterst links en rechts met één oog worden 

waargenanen, worden dan geïnterpreteerd als het gemeten monoculaire leesveld 

(Wm), de combinaties die gezien worden met twee ogen worden geïnterpreteerd 



-8-

als een meting van het gecombineerde leesveld Wc• Ook deze test werd op 

video opgenomen om naderhand de oog-loep afstand met grotere nauwkeurigheid 

van de video-tape te bepalen. 

Op deze manier werd voor elke proefpersoon experimentele gegevens verkregen 

voor Wrn, Wc de loepverplaatsing 6x1 (met één en twee ogen) en de 

leessnelheid (in woorden per minuut) voor elke geometrische situatie gegeven 

door de waarden voor v,f,l en een regelbreedte van 18 cm. 

Uit de loepverplaatsing 6X1 is naderhand de corresponderende verplaatsing 

öY.w voor het midden van het leesveld bepaald d.m.v. vergelijking (zie 

Blonmaert en Neve, 1986). 

a +v 
r ---
a 

r 
( 1 1 ) 

waarbij ar de afstand tussen de loep en het middelpunt van rotatie van het 

oog aangeeft. 

Bij de interpretatie van de verkregen gegevens zal het effect van 

oogrotaties meegenomen worden door in de benodigde formules de oog-loep 

afstand a te vervangen door~, welke geschat wordt op a+1,1 cm (zie 

Blommaert en Neve, 1986). 

Hoofdstuk 3 

Resultaten 

3. 1 ~e~~e!_~e!.i~g~n 

Fig. 4 geeft de gemeten monoculaire leesveldwaarden gemiddeld over alle 

proefpersonen als functie van de gemiddelde beeldafstnnd -b+ar voor de drie 

verschillende loeps. De getrokken lijnen geven het veLloop van de 

theoretische monoculaire leesveldwaarden met -b+ar• De stippellijnen komen 

overeen met de gemeten waarden. 

Fig. 5 geeft de gemeten gecombineerde leesveldwaarden gemiddeld over die 

proefpersonen die dit leesveld konden waarnemen als functie van de 

gemiddelde beeldafstand -b+ar voor de drie verschillende loeps. De getrokken 

lijnen geven het verloop van de theoretische gecombineerde leesveldwaarden 

met -b+a. De stippellijnen komen overeen met de gemeten waarden. 
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î • i= 1~.1 un 1: 8.0 c.m-

• J::30.8c.~ l=-11.j C Wt, 

r 10 • 5: 30. 6 ,~ l:. {,. o C. IN\-

v 

~ 

1 
-1 10 

2..{.----...- -------- - -- -. 

i ~ ----- - - - - ---
3 l ---- ------ - - -- - ==e 

0 
0 100 300 

Figuur 4. De gemeten monoculaire leesveldwaarden gemiddeld over alle 

proefpersonen als functie van -b+ar• 

De getrokken lijnen geven de theoretische waarden aan. 
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o J=1S.1c.m .t~B.Oc.VJ'\ 

/1 f = 3 0. 8 c. m , :. 11-j c. m 
0 } = .3o. 8 cm t: {,. o c.Wl 

_1:r---------ó. 

----0 

0 -t-------.J..-------....L-------....L....-___j 
0 100 LOO 300 

-b + ar ( c.rn} 

Figuur 5. De gemiddelde gemeten gecombineerde leesveldwaarden als functie 

van -b+ar • 

De getrokken lijnen geven de theoretische waarden aan. 
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Voor beide figuren geldt dat de afwijkingen tussen gemeten en theoretische 

waarden verklaart kunnen worden als gevolg van achranatische aberraties (zie 

ook Blommaert en Neve, 1986). 

Uit fig. 4 en 5 blijjkt dan voor de sterkste loep met f=19.1 cm de afwijking 

van de gemeten~ en Wc waarden t.o.v. de respectievelijke theoretische 

waarden het grootst is. 

Dit kan verklaard worden uit het feit dat de oog-loep afstand a voor deze 

loep het kleinst is geweest (aangezien aan de conditie a'=1 voldaan moest 

worden) en deze loep bovendien de meeste retinale vergroting geeft in 

vergelijking met de overige twee loeps (zie ook Blolil!laert en Neve, 1986). 

Voor de loeps met f=30.8 an blijken in absolute zin de afwijkingen tussen de 

theoretische en gemeten waarden van Wm en Wc te verschillen. Dit is volgens 

verwachting aangezien beide loeps in dezelfde geometrische configuraties 

gebruikt zijn en beiden biconvex zijn. Sferische aberraties nemen dan toe 

naarmate de breedte van de loep toeneemt. 

Uit fig. 4 en 5 blijkt tevens dat voor alle drie de loeps de afwijkingen van 

de gemeten waarden t.o.v. de theoretische waarden licht toenemen met 

toenemende -b+ar waarden. Dit is eveneens volgens verwachting aangezien 

oog-loep afstanden gelijk aan de brandpuntsafstanden gekozen zijn en 

toenemende -b+ar overeenkant met een toenemende tekst-loep afstand. 

Uit een globale vergelijking van de afwijkingen tussen theoretische en 

gemeten leesveldwaarden voor het monoculaire en gecombineerde geval blijkt 

dat in relatieve zin de afwijkingen in het gecombineerde geval (fig. 5) 

kleiner zijn dan in het monoculaire geval (fig. 4). Dit kant overeen met 

eerder verkregen experimentele resultaten (Blc:rnmaert en Neve, 1986). 

Ten aanzien van de gemeten leesveldwaarden in fig. 5 dient opgemerkt te 

worden dat de bepaling van het gecombineerde leesveld voor een aantal 

proefpersonen problemen opleverde afhankelijk van de gebruikte loep en 

geometrische configuraties. Voor de berekening van de gemiddelde Wc-waarden 

in fig. 5 zijn deze proefpersonen niet meegenc:rnen. 

Bij het met twee ogen door de loep kijken vermelden de betreffende 

proefpersonen een leesveld dat aanzienlijk kleiner was dan het theoretisch 

gecombineerde leesveld of gelijk was aan het monoculaire leesveld. 

Dit effect trad met name op voor de loeps met (al f=19.1 cm, 1=8 cm en (c) 

f=30.8 cm 1=6 cm. 

Een voorbeeld hier van is gegeven in fig. 6. 
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Het waarnemen van een van het gecombineerde leesveld afwijkend leesveld in 

het geval dat met beide ogen door de loep gekeken wordt kan mogelijkerwijs 

veroorzaakt worden door de geringe breedtes van de betreffende loeps, 

ongelijke visus van de afzonderlijke ogen en fusieproblemen t.g.v. het 

kleine binoculaire leesveld (.:_ 2,5 an) gecombineerd met een mogelijk effect 

van de kunstmatige visusverandering met de rasterfolies. Deze mogelijkheden 

dienen nader onderzocht te worden. 

î 1..0 

~ = 13.1 ,m. .(.,. 8 .o C.W\ -E __, • monoc.ulair 
-..J -fb □ l. o d-l,.Vl, 
~ 
~ 

...µ .------w, thLOt'" . ~ 
f -10 
..) 0 ~ 

3 i W. □ • m th.t..or . • 
s 

0 

0 100 2..00 

-b + a...- (cm) --4 

Figuur 6, Gemeten leesveldwaarden zowel met één oog als met twee ogen voor 

een proefpersoon die gecombineerd leesveld niet kon waarnemen. 
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t Wm[ • } :: lj.1 C,n, 
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- 25 E 
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D f~lj.1 UY\ u -Q. o J=3o.s ,c C rYl 

tl 

3 20 

51--------4""=-----4-------1-----~----'-----~-----' 

5 10 15 20 25 30 

Wtheor. (en, 

Figuur 7. De gemeten leesvelden (Wui en Wc) voor de drie loeps als functie 

van de theoretische leesvelden. 

De getrokken curve komt overeen met W exp=Wtheor• 

De gestippelde curves zijn overgencrnen uit Blommaert en Neve 

( 1 986 ) • 

Fig. 7 geeft de gemeten leesvelden versus de theoretische leesvelden voor de 

drie loeps. Deze figuur komt overeen met fig. 7 uit Blommaert en Neve 

(1986). 

De symbolen komen overeen met de gemiddelde Wui en Wc-waarden gemeten met de 

oog-loep afstanden gelijk aan de brandpuntsafstanden. Uit deze figuur blijkt 

dat de gemeten leesveldwaarden goed overeenkomen met de eerder gevonden 

experimentele curves in andere geometrische configuraties (andere a en v) 

voor dezelfde loeps. 



-14-

3.2 !:!.o~~e.::_s~h~iving e.!;_ leesveldverschuiving 

Fig. 8 geeft de gemeten verschuiving llX1 van de loeps gemiddeld over alle 

proefpersonen als functie van de gemiddelde beeldafstand -b+-ar• 

De getrokken lijnen komen overeen met de loepverschuiving in het geval dat 

de proefpersonen met het rechteroog door de loep teksten van 18 cm breedte 

lezen. De stippellijnen kernen overeen met de loepverschuiving wanneer de 

proefpersonen met beide ogen door de loep kijken. 

Gezien de nauwkeurigheid waarmee 6X1 van de video-opnames uitgelezen kan 

worden (op.!,_ 1 cm nauwkeurig) kan geconcludeerd worden dat over het gehele 

-b+-ar gebied voor alle drie de loeps de verschuiving in het monoculaire 

geval vrijwel identiek is aan de loepverschuiving wanneer met 2 ogen door de 

loep gekeken wordt. Als systematische tendens kan worden waargenomen dat 

voor alle drie de loeps de monoculaire loepverschuiving iets kleiner is dan 

de verschuiving bij het gebruik van beide ogen en dat &1 licht daalt met 

toenemende -b+-ar• 

□, • f~ lj.1 CV\'\ l:. 8.0 C. W\,, 

ö J • J=30.8c.m l:; 11-3 CW\.. 

lO o, • f:30.8 c.m ,l - b. 0 CM-

~ 
v 
-..J 

10 

5 

0 

0 10 0 l.00 300 

-b+ctr (c:.m} 

Figuur 8. De loepverschuiving 6 X1 als functie van -b+-ëlr. De open symbolen 

komen overeen met het door de loep kijken met twee ogen. 

De dichte symbolen komen overeen met het monoculaire geval. 
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f 
10 

-0-- ..-:- -==-□-- --o:::-- • -- . ~ 

-10 

o, • ] ~ 1j .1 

à, l. J =3o.8 
s 01 • J=3o.e 

0 

0 100 2.00 

--- -0 

• 
-- --- ---

C. I('(\ .l=- 8.0 C. WI. 
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Figuur 9. De leesveldverschuiving 6Y.w als functie van -b+ar• De open 

symbolen kanen overeen met het door de loep kijken met twee ogen. 

De dichte symbolen komen overeen met het monoculaire geval. 

Fig. 9 geeft de verschuiving 6~ van de leesvelden voor de drie loeps 

gemiddeld over alle proefpersonen als functie van de gemiddelde beeldafstand 

-b+~. De leesveldverschuivingen zijn afgeleid uit de loepverschuivingen 

m.b.v. vergelijking 11. In fig. 9 komen de getrokken lijnen overeen met 6Xw 

in het monoculaire geval en de stippellijnen met 6Xw in het geval dat met 

beide ogen door de loep gekeken wordt. 

Gezien de nauwkeurigheid waarmee de 6xw uit de 6X1 bepaald kan worden (op 

+1,5 an nauwkeurigheid), kan geconcludeerd worden dat 6Xw voor alle drie de 

loeps in het monoculaire geval en in het geval dat met twee ogen gekeken 

wordt vrijwel gelijk is. 
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De tendens daarbij is dat 6Xw monoculair 6:>C.w twee ogen. 

Opvallend is dat de curves met toenemende -b+ar een stijgend verloop te zien 

geven, terwijl Wm (zie fig. 4) in de gekozen configuraties constant is en Wc 

(zie fig. 5) zelfs toeneemt met toenemende -b+ar• 

De minste leesveldverschuiving treedt op voor de loep met f=30.8 cm, 

1=11.9 cm, hetgeen volgens de verwachting is. De leesveldverschuivingen van 

de loep met f=30.8 cm, 1=6 an en f=19.1 cm, 1=8 cm zijn vrijwel gelijk, 

hetgeen goed overeenkant met het feit dat de respectievelijke leesvelden 

vrijwel gelijk zijn. Blijkbaar spelen de verschillende waarden voor de 

retinale vergroting hierbij geen rol. 

Een tweetal proefpersonen was voor alle drie de loeps niet in staat in het 

monoculaire geval de teksten te lezen in de configuratie met v=0.9f, terwijl 

zij deze met twee ogen, zeer moeizaam weliswaar, wel in staat waren te 

lezen. 

Voor de bepaling van de 6x1-en 6Xw-waarden (zie fig. 8 en fig. 9) in deze 

configuratie zijn deze proefpersonen dan ook niet meegenomen. Dit 

resulteerde in een maximale spreiding van de meetpunten over het gehele 

-b+ar gebied van 1 cm voor 6X1 en 2 cm voor 6 'Xw• 

In de figuren 10, 11 en 12 is de grootheid ( 6:>C.w + W -T), waarbij T de 

tekstbreedte is, voor alle drie de loeps als functie van -b+ar uitgezet. De 

dichte symbolen komen overeen met (6XWm + Wm - T). De open symbolen in fig. 

10 kanen overeen met ( 6 XW2ogen + Wm - T), in fig. 11 met 

(6XW2 ogen+ Wc - T) en in fig. 12 met (6xw 2 ogen+ Wb - T). 

De grootheid (6Xw + W - T) kan geinterpreteerd worden als de som van de 

kantlijnmarges die gebruikt zijn tijdens het lezen met de loeps. Bij de 

interpretatie van de figuren 10, 11 en 12 wordt er vanuit gegaan dat voor 

het monoculair lezen en het lezen met twee ogen ongeveer dezelfde 

kantlijnmarges aangehouden worden. Dit is in essentie dezelfde 

veronderstelling als die gehanteerd is door Blcmmaert en Neve (1986). 

Hier van uitgaande blijkt uit fig. 10 duidelijk dat bij het lezen met twee 

ogen gebruik gemaakt wordt van een leesveld dat in grootte vrijwel gelijk is 

aan de leesveldbreedte die gebruikt wordt wanneer met één oog gelezen wordt. 

Een vergelijking van de monoculaire waarden van (6Xw +W - T) voor de loeps 

met f=30.8 en breedtes 1=11.9 cm en 1=6 cm laat zien dat voor de brede loep 

een grotere kantlijnmarge gebruikt wordt dan voor de loep met 1=6. Dit wijst 

erop dat voor de loep met 1=11.9 cm tijdens het lezen een gedeelte van het 

gemeten leesveld (zie fig. 4) gebruikt wordt dat in verhouding kleiner is 

dan voor de loep met 1=6 cm. 
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Figuur 10, De som van de kantlijnmarges als functie van -b+ar• De dichte 

symbolen komen overeen met (6XWm + Wm - T), hetgeen de som van de 

kantlijnmarges is indien met 1 oog door de loep gekeken wordt, De 

open symbolen komen overeen met (bXW2 ogen+ Wm - T) hetgeen de 

som van de kantlijnmarges is indien met 2 ogen door de loep 

gekeken wordt en in dat geval gebruik gemaakt wordt van de 

monoculaire leesveldbreedte. 
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Figuur 11. De som van de kantlijnmarges als functie van -b+ar• De dichte 

symbolen kanen overeen met (6XWm + ~ - T) (zie ook fig. 10). 

De open symbolen komen overeen met (6XW2 ogen + Vc - T) hetgeen 

de som van de kantlijnmarges is indien met 2 ogen door de loep 

gekeken wordt en in dat geval gebruik gemaakt wordt van de 

gecombineerde leesveldbreedte. 
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Figuur 12. De som van de kantlijnmarges als functie van -b+ar. De dichte 

symbolen kanen overeen met (&Wm + W - T) (zie ook fig. 10). De open 

symbolen komen overeen met (6XW2 ogen+ Wb - T) hetgeen de som van de 

kantlijnmarges is indien met 2 ogen door de loep gekeken wordt en in 

dat geval gebruik gemaakt wordt van de binoculaire leesveldbreedte. 

Een vergelijking van de (6Xw + W - T) monoculair waarden voor de loeps met 

f=30.8, 1=6 an en f=19. 1 cm, 1=8 an laat zien dat deze waarden vrijwel 

identiek zijn. Dit wijst erop dat het verschil in retinale vergroting tussen 

beide loeps in het monoculaire geval niet van invloed is op het tijdens het 

lezen gebruikte gedeelte van het gemeten leesveld. In het geval dat met twee 

ogen door de loep gekeken wordt, blijkt met name in de configuraties waar 
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v=0.75f en v=0.9f tijdens het lezen een leesveldbreedte gebruikt te worden 

die kleiner is dan monoculair mogelijk is. De meeste proefpersonen klaagden 

in deze configuraties over het zien van dubbele woorden, die in elkaar 

overliepen. Lezen was toch mogelijk door de loep meer te verschuiven. Dit 

duidt mijns inziens op een concurrentie tussen de beelden van de 

afzonderlijke ogen. Bovendien neemt in de configuratie waarbij a=f de 

aberratie toe met groter wordende v. 

Ten aanzien van de resultaten gegeven in fig. 10 kan worden opgemerkt dat 

deze van proefpersoon tot proefpersoon kunnen wisselen. Dit is geïllustreerd 

om fig. 1 3. 

Het feit dat bij het lezen met twee ogen gebruik wordt gemaakt van een 

leesveld dat in grootte vrijwel gelijk is aan het gebruikte monoculaire 

leesveld geldt echter voor vrijwel elke proefpersoon. 

3.3 Gemiddelde leessnelheid 

In fig. 14 is de leessnelheid gemiddeld over alle proefpersonen met 

kunstmatig verlaagde visus als functie van de beeldafstand -b+ar gegeven. 

Gezien de grote spreiding op de meetpunten (standaard deviatie orde grootte 

60 W/min) kunnen de resultaten m.b.t. de leessnelheden slechts globaal 

geïnterpreteerd worden. 

Voor alle drie de loeps geldt dat zowel in het monoculaire geval als in het 

geval dat met beide ogen door de loep gekeken wordt, de leessnelheid afneemt 

met toenemende -b+~. 

De leessnelheden in het monoculaire geval zijn kleiner dan die waarbij met 

twee ogen gekeken wordt. 

De hoogste leessnelheden worden bereikt met de loep met f=30.8 an en 

1=11.9 cm. 

De monoculaire leessnelheden vertonen een optimun bij die beeldafstanden die 

corresponderen met V=0.75f. 

De in fig. 15 weergegeven leessnelheden zijn gemeten voor de proefpersoon 

met een visus van ongeveer 0.2. Uit deze figuur blijkt duidelijk dat 

naarmate de visus afneemt meer retinale vergroting kan resulteren in hogere 

leessnelheden. 
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Figuur 13. De kantlijnmarges voor een drietal proefpersonen. De dichte 

symbolen komen overeen met {6XWm + Wm - T), de open met 

{ L\XW2 ogen + Wzn - T) • 
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Figuur 14. De gemiddelde leessnelheid als functie van -b+ar• De dichte 

symbolen komen overeen met het monoculaire geval, de open met het 

geval dat met twee ogen gelezen wordt. 
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Figuur 15. De leessnelheid als functie van -b+ar voor de proefpersoon met 

visus 0.2. De dichte symbolen kc:::men overeen met het monoculaire 

geval, de open met het geval dat met twee ogen gelezen wordt. 
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Hoofdstuk 4 

Discussie 

De gemeten monoculaire leesvelden komen voor alle proefpersonen goed overeen 

met de resultaten die eerder verkregen waren (Blomnaert en Neve, 1986) voor 

goedziende proefpersonen in andere geometrische configuraties. De 

afwijkingen t.o.v. de theoretische monoculaire leesvelden laten zich globaal 

verklaren door achranatische aberraties. 

De leesvelden die gemeten worden wanneer met beide ogen door de loep gekeken 

wordt, wijken voor sommige proefpersonen met name voor de smallere loeps af 

van de resultaten die eerder verkregen waren voor goedziende proefpersonen. 

Deze proefpersonen (met verlaagde visus) waren niet in staat het 

gecombineerde leesveld waar te nemen, maar gaven als leesveldbreedte het 

monoculaire veld op. Dit kan erop wijzen dat met afnemende visus in 

toenemende mate de neiging bestaat met één oog door de loep te kijken zonder 

dat sprake is van een ongelijke visus voor de afzonderlijke ogen. Dit effect 

zal dan eerder optreden voor smallere loeps. Die proefpersonen die wel in 

staat waren het gecombineerde leesveld waar te nemen, gaven waarden voor dit 

leesveld op die goed overeenkomen met de metingen aan goedziende 

proefpersonen. Daarbij laten de afwijkingen t.o.v. de theoretisch 

gecombineerde leesvelden zich weer globaal verklaren door achromatische 

aberraties. 

T.a.v. de achromatische aberraties kan opgemerkt worden dat de gekozen 

geometrische configuratie (a=f) een geschikte configuratie is an de effecten 

van de diverse vormen van aberratie (sferische, astogmatisme, cana etc.) 

systematisch te onderzoeken (zie Blanmaert, 1985). In dit rapport is 

hieraan echter nauwelijks aandacht besteed aangezien met vrij zwakke loeps 

(f=19.1 an en f=30.8 an) gewerkt is en bovendien de posities van de loeps 

tijdens het lezen niet te quantifizeren waren t.g.v. de onnauwkeurigheid van 

de opstelling. De gemeten leesveldverschuivingen doen sterk vermoeden dat de 

proefpersonen (met verlaagde visus) gebruik maken van een leesveld ter 

grootte van het monoculaire leesveld wanneer zij, met beide ogen door de 

loep kijkend, teksten lezen van 18 cm breed. Dit geldt ook voor die 

proefpersonen die bij de leesveldmetingen in staat waren het gecanbineerde 

leesveld waar te nemen. 

Opmerkelijk is dat Blornrnaert en Neve (1986) voor goedziende proefpersonen 

tot de conclusie kwamen, dat ze bij het gebruik van dezelfde loeps in andere 
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geometrische configuraties gebruik kunnen maken van diverse 

leesstrategieën. De goedzienden lazen monoculair, binoculaire, gecombineerd 

of maakten alleen gebruik van het midden van de loeps. 

Bovendien dient vermeld te worden dat de proefpersonen die aan dit 

experiment deelnamen ook deelgenomen hebben aan het experiment beschreven in 

Blonmaert en Neve (1986). 

De resultaten van de leesveldverschuivingen doen vermoeden dat met afnemende 

visus in toenemende mate met één oog door een loep gelezen wordt. Dit 

vermoeden is momenteel niet echt hard te maken aangezien proefpersonen een 

leesveldbreedte kunnen hanteren die gelijk is aan de monoculaire 

leesveldbreedte, terwijl toch met beide ogen gelezen wordt. Een exacte 

positiebepaling van de loep gedurende het lezen kan hierover uitsluitsel 

geven. 

Met toenemende -b+ar blijkt de gemiddelde leesveldverschuiving toe te 

nemen. Dit kan wijzen op het gebruik van een afnemende leesveldbreedte ten 

gevolge van aberraties. Met toenemende -b+ar nemen deze aberraties namelijk 

toe. Bovendien kunnen de aberraties bij het lezen als meer hinderlijk 

ervaren worden dan bij de leesveldmetingen, aangezien bij het lezen de loeps 

bewogen moeten worden. Tijdens het lezen "golft" het beeld dan van rechts 

naar links het loepvlak in en uit. Dit "golven" van het beeld is 

hinderlijker wanneer met twee ogen door de loep gekeken wordt (met name bij 

de wat sterkere loeps). 

De resultaten voor de gemiddelde leessnelheid laten zien dat met twee ogen 

sneller gelezen wordt dan met één oog, dat met een brede loep sneller 

gelezen wordt dan met een smalle en dat voor de proefpersonen met een 

verlaagde visus van+ 0.5 meer vergroting geen hogere leessnelheid 

oplevert. De proefpersoon met een visus van 0.2 daarentegen las beduidend 

sneller met meer vergroting bij gelijkblijvend leesveld. 

De gemiddelde leessnelheid bleek af te nemen met toenemende -b+ar, dit kan 

mogelijkerwijs samenhangen met de toenemende leesveldverschuiving en de 

toenemende hinderlijkheid van de aberraties. 

Opgemerkt dient te worden dat de proefopstelling noodgedwongen een aantal 

onvolkomenheden vertoonde, die wellicht van invloed geweest zijn op de 

experimentele resultaten. 

De verlichingseenheid kon alleen zodanig gemonteerd worden dat bij 

toenemende voorwerpsafstand de tekst weliswaar homogener verlicht werd, maar 

dat tegelijkertijd de hoeveelheid licht die op de tekst viel afnam. 
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De proefpersonen dienden al staande de diverse tekstfragmenten te lezen. Dit 

was nooozakelijk aangezien de oog-loep afstand en de voorwerpafstand tot+ 

30 cm instelbaar moesten zijn. 

In welke zin deze factoren de resultaten beinvloed hebben, is moeilijk 

achteraf te bepalen. Wellicht wordt de afname van de leessnelheid met 

toenemende beeldafstand veroorzaakt door de afname van de hoeveelheid licht 

die op de tekst viel (bij toenemende voorwerpafstand). 

Samenvattende conclusie 

De gemeten leesveldwaarden lijken niet beinvloed te worden door een variatie 

in de beeldafstand en komen goed overeen met eerder verkregen experimentele 

resultaten. 

In sorrrnige gevallen konden proefpersonen het gecombineerde leesveld niet 

waarnemen. Dit zou veroorzaakt kunnen worden door de geringe breedtes van de 

betreffende loeps, ongelijke visus van de afzonderlijke ogen, fusieproblemen 

t.g.v. het kleine binoculaire leesveld en de kunstmatige visusverandering 

m.b.v. rasterfolies. Het lijkt daarom zinvol om de invloed van een 

variërende loepbreedte en het effect van visusverandering op het waarnemen 

van het leesveld na te gaan in een pilotexperiment. 

Binnen de onnauwkeurigheidsgrenzen van de gebruikte registratie methode 

lijken de waargenomen leesveldverplaatsingen vrijwel onafhankelijk van de 

beeldafstand te zijn. 

Proefpersonen verschuiven het leesveld in het geval dat met één oog en in 

het geval dat met twee ogen door de loep gekeken wordt in dezelfde mate 

zowel voor een smalle loep (1=6 cm) als voor een brede loep (1=11,9 cm). Dit 

kan erop wijzen dat proefpersonen gebruik maken van de monoculaire 

leesveldbreedte als zij met beide ogen door de loep kijken. 

Een andere mogelijkheid is evenwel dat proefpersonen gecombineerd lezen met 

een effectief kleinere leesveldbreedte, dan in het gecombineerde geval 

mogelijk is. Een preciezere en meer uitgebreidere registratie van de 

loepverplaatsingen als functie van de loepbreedte kan hierin wellicht 

opheldering brengen. 

Met toenemende beeldafstand lijkt de leessnelheid af te nemen. Gezien de 

niet optimale verlichtingscondities lijkt het raadzaam de eventuele variatie 

van de leessnelheid met de beeldafstand nogmaals te onderzoeken, 

Wanneer met twee ogen door een loep gekeken wordt, wordt sneller gelezen dan 

wanneer met één oog door de loep gekeken wordt, 
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Bovendien wordt in beide gevallen met de brede loep (1=11.9 cm sneller 

gelezen dan met de smalle loep (1==6 cm). 

Het verloop van de leessnelheid met de loepbreedte verdient nader onderzoek. 

De variatie in de beeldafstand lijkt weinig invloed te hebben op de 

waargenomen leesveldbreedte en de leesveldverplaatsingen. Wellicht heeft de 

beeldafstand enige invloed op de leessnelheid, dit dient echter geverifieerd 

te worden. 
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