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Samenvatting.

Bestaande ~odellen van de niet-cognitieve visuele perceptie (d.w.z.

de waarne~ing, zoals die plaats vindt in het netvlies van het men

selijke oog) omvatten i.h.a. ~f de verwerking van uitsluitend plaats

afhankelijke signalen ~f de verwerking van uitsluitend in de tijd

veranderende signalen. Het blijkt echter, dat men door scheiding

van de variabelen plaats en tijd vele eigenschappen van het netvlies

niet kan verklaren.

In dit verslag worden derhalve spatio-temporele systemen bestudeerd

t.b.v. de modelvorming van het netvlies. Deze systemen worden on

derscheiden in twee soorten:

- Syste~en, bestaande uit continue media, te beschrijven met partiele

differentiaalvergelijkingen.

- Systemen, bestaande uit netwerken opgebouwd uit temporele filters,

met vele, over de plaats verdeelde, in- en uitgangen.

Beide soorten hebben verschillende voor- en nadelen. Met beide soor

ten syste~en zijn verschillende eigenschappen van het netvlies te

verklaren. Een brug zal dan oak tussen beiden geslagen worden, op

dat ze in elkaar te vertalen zijn. Hierdoor kunnen beider voordelen

met vrucht benut worden.

Aangezien het ~ier een eerste verkenning betreft van spatio-temporele

systemen, wordt er uitgegaan van locale lineariseerbaarheid en homo

geniteit.
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Summary.

Existing models of the non-cognitive visual perception (i.e. the perception,

as it takes place ln the retina of the human eye) usually enclose whether

the processing of exclusively place dependent signals or the processing

of exclusively in the time varying signals. It turns out, however, that

many properties of the retina cannot be explained by separation of the

variables place and time.

Therefore spatio-temporal systems are studied in this report on behalf of

the retina modeling. These systems are distinguished in two kinds:

- Systems, consisting of continuous media, to describe with partial

differential equations.

- Systems, consisting of networks, built up with temporal filters, with

many, distributed over the place, inputs and outputs.

Each kind has different (dis)advantages. With both kinds of systems

different properties of the retina can be explained. Therefore a bridge

between the two kinds of systems will be built, in order that they can be

translated into each other. Owing to this the advantages of each kind

can be used simultanuously.

Since this report concerns a first reconnoitring of spatio-temporal systems,

it is mainly based on the assumption of local linearity and homogenity.
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I. Inleiding.

Dit is het verslag van het afstudeerwerk, dat verricht is in het kader

van de activiteiten van de Interafdelingsgroep t1Netvliesmodellen" van

de T.H.E •• Het doel van het onderzoek van deze werkgroep is hpt ont

wikkelen van een model, waarmee de zichtbaarheid van luminantie 

(contrast) veranderingen in plaats en t~d voorspeld kan worden. We

noemen zo'n model een spatio-temporeel model van de niet cognitieve

visuele perceptie (waarneming). Niet-cognitief houdt in, dat er zich

geen herkennings- of denkprocessen afspelen. Er zijn goede redenen om

aan te nemen, dat deze perceptie tot stand komt in het netvlies (re

tina) in het oog. Daarom zal in het vervolg ook gesproken worden van

(perceptieve) netvliesmodellen.

Naast de wetenschappel~ke waarde van een spatio-temporeel netvliesmo

del vormt de toepassing ervan bij het ontwerpen van visuele communica

tiemiddelen in de relatie mens-machine de voornaamste drijfveer am zo'n

model te ontwikkelen.

De meetgegevens, waarop deze modelvorming gebaseerd zal zijn, zijn

psychofysisch van aard. Bij een psychofysische meting is de stimulus

(een, evt. in de tijd veranderend.lichtpatroon) fysisch en kwantitatief

te beschrijven. De stimulus wardt aan een proefpersoon aangeboden. Deze

kan dan bijv. gevraagd worden of hij bepaalde facet ten van de stimulus

al af niet kan detecteren. Zo kunnen de zichtbaarheidsdrempels voor

verschillende stimuli als functie van een bepaalde fysische parameter

gemeten worden. De kans op detectie neemt toe met de stimulusintensi

teit. Als drempel kan bijv. die intensiteit genomen worden, waarbij de

kans op detectie 50% is. Hoewel de meetresultaten betreffende een

bepaalde stimulus van persoon tot persoon kunnen verschillen en zelfs

bij ~~n persoon van tijd tot tijd kan veranderen, vertonen ze tach steeds

in zeer sterke mate dezelfde tendens.

Essentieel is, dat het bij psychofysische metingen, het onderzoek van

voornoemde werkgroep en dit afstudeerwerk, niet gaat om de elektrische

of elektrochemische (fysiologische) werking van het netvlies, noch am
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de structuur (histologie) ervan. Het gaat llier om de beschrijving

van de sensatie, die opgewekt wordt door een fysisch en kwantita

tief te beschrijven lichtpatroon, in relatie tot dat patroon. In

computertermen: Het gaat hier om de software, niet om de hardware

van het netvlies. Kennis van uitgangssignalen van zenuwcellen le

vert nog geen informatie over de perceptie. De voorspelling van

perceptieve verschijnselen vereist dan ook het werken met modellen

die voortkomen uit een op de perceptie gerichte methodologie.

De reden, waarom het onderzoek, waar dit afstudeerwerk deel van

uitmaakt, gericht is op spatio-temporele modellen, is de volgende:

In het verI eden heeft men zich op het gebied van de visuele per

ceptie nagenoeg steeds beziggehouden met ~f de verwerking van

slechts plaatsafhankelijke (spatiale) signalen ~f de verwerking van

slechts temporeel veranderende signalen. Het blijkt echter, dat als

men de variabelen plaats en tijd scheidt, men vele perceptieve

verschijnselen niet meer kan verklaren. We moeten derhalve een

model concipieren, waarin de beinvloeding van het dynamische gedrag

door ruimtelijke variaties in het ingangssignaal en v.v. gestalte

krijgt.

In dit verslag wordt een eerste verkenning op het terrein van spa

tio-temporele systemen uitgevoerd, teneinde inzicht te verkrijgen in

de mogelijkheden om verschillende spatio-temporele eigenschappen van

de niet-cognitieve visuele perceptie in onderlinge samenhang kwali

tatief te verklarclI. Dit is de eerste stap in de richting van de uit

eindelijke modelvorming.

Spatio-temporele systemen zijn te verdelen in twee soorten:

a. Systemen, bestaande uit een continu, eventueel gelaagd medium.

De signalen worden beschreven door partiele differentiaalver

gelijkingen.

b. Systemen bestaande uit netwerken van onderling gekoppelde deel

systemen (temporele filters), met een groat aantal, over de

plaats verdeelde, in- en uitgangen. De spatio-temporele signalen

zijn hier in ruimtelijke zin gediscretiseerd.

Omdat de signalen bij de onder a genoemde systemen continu, en bij de

onder b genoemden (in ruimtelijke zin) discreet zijn, noemen we de
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Systemen onder a en b in het vervolg resp. continu en discreet.

Morishita en Yajima (1972) en Tokura en Morishita (1977) ontwik

kelden discrete systemen, geinspireerd door elektrofysiologische

experimentele resultaten. Met deze systemen is het mogelijk de vol

gende functies, welke we in het visuele systeem menen te herken

nen, te verwezenlijken:

- patroonopscherping (contrastverhoging),

het opsporen van het maximum in een gegeven verzameling ingangs

signalen,

- tijdelijke geheugenwerking.

In hoofdstuk II worden de modellen van Morishita et.al. behandeld.

Afgezien van de genoemde opzienbarende functies die ermee verwezen

lijkt kunnen worden, heeft een discreet systeem een aantal voorde

len boven een continu systeem:

- Het is flexibeler. Het is n.l. eenvoudiger en overzichtelijker

een (elektronischc) schakeling naderhand in het netwerk in te

bouwen of een deelsysteem te veranderen dan een continu systeem te

wijzigen. Hierdoor wordt n.l. de hele partiele differentiaalver

gelijking veranderd. Een discreet systeem kan dus in stappen

worden opgebouwd.

Het geeft inzicht in de werking van de koppelingsmechanismen.

De opbouw van de discrete modellen van Morishita et.al. Yond ech

ter nogal heuristisch plaats.

De door Marko (1968, 1969) ontwikkelde ideeen over lineaire sig

naaloverdracht tussen continu homogene lagen vormen het uitgangs

punt voor de bestudering van continue systemen. Deze theorie wordt

in hfst. III. behandeld. In hfst. IV. wordt zij verder uitgediept.

Getoond zal worden, hoe met deze theorie de invloed van ruimtelij

ke variaties in het ingangssignaal op de dynamica van het systeem

en v.v. verklaard en beschreven kan worden, zonder dat we direkt

onze toevlucht hoeven te zoeken tot complicaties zoals niet-line

ariteit. Voorts zal aangegeven worden hoe met een gegeven aantal

psychofysisch bepaalde in- en uitgangsrelaties in een continu model

een spatio-temporeleoverdrachtsfunctie bepaald kan worden d.m.v.

parameterschattingstechnieken. Hierdoor kan een continu model sys

tematisch opgebouwd worden.
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Het zal duidelUk zijn, dat de noodzaak bestaat een brug te slaan,

zodat de continue en de discrete modellen in elkaar vertaald en de

mogelijkheden van beiden met vrucht gebruikt kunnen worden. In hoofd

stuk IV zal deze brug geslagen worden voor lineaire systemen. Voorts

zal de samenhang tussen nieuwe en allerlei al bestaande (meestal

slechts spatiale ~f temporele) modellen getoond worden, zodat de

verworvenheden van de bestaande modellen ook met vrucht gebruikt

kunnen worden.

Het zal de lezer van dit verslag opvallen, dat er -hoewel het hier

om de perceptie gaat- vaak fysiologische en histologische kennis

gebruikt wordt. Deze kennis geeft nog geen informatie over de per

ceptie. Er zijn echter twee redenen aan te voeren om hem toch te

gebruiken:

Eigenschappen van de fysiologie en de perceptie zijn vaak analoog.

Fysiologische eigenschappen van het netvlies kunnen daarom aanlei

ding geven tot mogelUke verklaringen van perceptieve verschijnselen.

- Morishita et.al. lieten zich bij de opbouw van hun modellen inspi

reren door fysiologische en histologische kennis. Dit heeft tot

goede resultaten geleid. In hoofdstuk IV wordt, ook weer, geleid

door fysiologische gegevens, een brug geslagen tussen continue

systemen en de modellen van Morishita et.al ••

Dit werk pretendeert geenszins af te zijn. Dat kan ook niet, aangezien

het hier een uiterst complex onderwerp, multidisciplinair van karak

ter. betreft. Er wordt slechts geprobeerd mogelUkheden aan te reiken

om spatio-temporele modellen van het netvlies te ontwikkelen en eigen

schappen van de visuele perceptie te verklaren. De samenhang tussen de

verschillende modellen wordt gegeven.

Dit verslag beperkt zich hoofdzakelijk tot lineaire, isotrope, homogene

systemen. Het ne~vlies heeft deze eigenschappen niet. In hfst. V zal

aangegeven worden hoe anisotropie in de ontwikkclcle modellen inge

bouwd kan worden. Lokale lineariseerbuarheid is bruikbaar gebleken.

Aan een essentiele eigenschap van het netvlies, n.l. de overstelpende

inhomogeniteit, is echter nog nauwelijks aandacht besteed.

In de volgende paragrafen zal de lezer enigszins ingeleid worden in de

fysiologie van de zenuwcel(neuron) en het netvlies en de psychofysica.



-11-

Het zenuystelsel en de neurale delen van de zintuigen z1Jn opgebouwd uit

neuronen of zenuwcellen. Een neuron bestaat uit een cellichaam (soma) en

uitlopers (zenuwvezels) daarvan, de dendrieten en de axonen: in fig. 1.1.

is een neuron schematisch weergegeven.

axon van pre
-synaptisch

neuron
richting van de signaaloverdracht

•

axon

fig. 1.1. Schematische weergave van een neuron met enkele synapsen.

De hele eel yordt begrensd door een membraan, waarover een rustpotentiaalver

schil staat. Als deze plaatselijk verstoord yordt, dan plant deze verstoring

zich met een zekere snelheid over het hele membraan voort. Deze verstoringen

zijn de signalen.

De neuronen kunnen signalen aan elkaar overdragen d.m.v. synapsen. Deze

overdracht kan slechts in een richting plaatsvinden, en Yel van een axon

van het prae-synaptische neuron naar de soma of een dendriet van het

post-synaptische neuron. De signalen lopen in de cel dan ook steeds van

de dendrieten en soma naar de axonen en niet andersom.

Er zijn twee soorten verstoringen van het potentiaalverschil over het

membraan:

1. kleine, continue verstoringen (subliminale signalen),

2. hoge pulsen, de zgn. actiepotentialen of spikes. Ze zijn allen even hoog

en breed.
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Bij deze eerste gedraagt de eel zieh passief. Bij voortgeleiding hier

van, de elektrotonus, treedt een sterke demping op. Zij kan dan ook

sleehts over zeer korte afstanden plaatsvinden. Bij de voortplanting

van de aetiepotentialen is de eel aetief. Spikes ondervinden geen

demping en kunnen dus over lange afstanden voortgeleid worden.

Er zijn twee typen synapsen: Excitatieve en inhibitieve. I.h.a. rea-

geren synapsen aIleen op actiepotentialen. Subliminale signalen worden

dan niet doorgegeven. Bij een excitatieve synaps ontstaat bij aankomst

van een spike door het axon van het pre-synapstisehe neuron een posi

tief,monofasisch, meestal subliminaal signaal in de post-synaptisehe

dendriet of soma. Bij een inhibitieve is de responsie negatief. AIle

subliminale signalen worden door de elektrotonus voortgeleid, met dem

ping, en gesommeerd. De som van deze signalen is s(t), welke funetie

s(t) 1
subliminaal

potentiaalver-l
sehil over het
membraan

rustniveau

tijd
)

fig. I.2. Het ontstaan van aetiepotentialen in een zenuweel uit een

continu signaal.
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echter ook afhankelijk is van de plaats op het membraan door demping

en looptijd bij de elektrotonus. Overschrijdt nu s(t) op een bepaalde

plaats een vaste, positieve waarde, de drempel, dan ontstaat daar spon

taan een spike. Na de spike treedt eerst een periode op, waarin geen

nieuwe ontstaat. Is s(t) hierna nog steeds groter dan de drempel, dan

treedt een nieuwe spike op. De periode tussen twee actiepotentialen

is afhankelijk van de groottte van s(t) in die periode. Ruwweg gezegd

wordt de continue s(t), voor zover deze groter is dan de drempel, zo

in een pulsfrequentie-gemoduleerd signaal omgezet. Zie fig. 1.2.
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1~1~_ggig~_g~g~~~g§_2~!E~fi~n~~_~~_i~~i2!2gi~_~g_hi~!212gi~_~~n_~~~

n~E~g~~~

Het netvlies (retina) is het membraam aan de binnenzijde van de oogbol.

Lichtstralen, die op het netvlies vallen, worden door het hoornvlies

en de lens op de retina geprojecteerd. In dit vlies bevinden zich o.a.

de lichtgevoelige elementen, de zgn. receptoren. Daarnaast bevat het

enkele lagen met neurale cellen en de vezels daarvan, die al enige bewer

kingen uitvoeren op de elektrische receptorsignalen en deze verder trans-

porteren naar de oogzenuw. Deze bestaat uit een groot aantal zenuwvezels

die de signalen via twee tussenstations naar de cortex overbrengt.

In fig. 1.3. is een schematische doorsnede van de oogbol gegeven.

ACHTERSTE OOGKAMER

OOGZENUW
I Nervus optlcus)

OOGROK
(Sclera)

.~-- HOORNVLlESICornea)
REGENBOOGVLIES .(Iris)

_BINDVLIES(Conjunctiva)

.
\
I
I
I

; I \
I ,

, • I
OPTISCHE AS I • '-VISUELE AS

• I \I I

" " . GLASACHTIG
" \ L1CHAAM "

, I ~: " rCorpua vltrlum)
(Retina) : i ,
I : : '

I I I

~UNDE VLEK FOVE
. (papilla). ,/,

fig. 1.3. Doorsnede van de oogbol. Uit: Roufs en Duifhuis 0.978).

Het beeld van een object waar speciaal naar gekeken wordt (fixeren) wordt

geprojecteerd op de fovea. Hier is de dichtheid van de receptoren het grootst.

De receptoren zijn over het netvlies inhomogeen verdeeld. Hetzelfde geldt

voor de verhouding tussen het aantal receptoren in een bepaald gebied en

het aantal zenuwvezels dat vanuit dat gebied naar de oogzenuw gaat. Voor de
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fovea is deze verhouding 1:1, voor de periferie van het netvlies kan het

wel 100:1 zijn. Uit deze gegevens blijkt al, dat het netvlies inhomogeen

~s.

In fig. 1.4. is een enigszins geschematiseerde doorsnede van de retina

loodrecht op de oogbolwand gegeven. Het licht valt in deze tekening op de

onderkant, gaat door het vlies heen en wordt pas bij de receptoren (de

zwarte elementen in de bovenste laag in fig. 1.4.) omgezet in elektrische

signalen. De receptoren liggen dus tegen het vaatvlies aan. Naast de

recptoren zijn er nog verschillende soorten neurale cellen. Duidelijk 1S te

zien, dat zij in lagen verdeeld zijn. (De zwarte gebiedjes stellen de

cellichamen voor). In fig. 1.5. is een zeer schematische doorsnede van het

netvlies weergegeven, met de namen van de cellen.

0
~m

~ 0
~ 0u
.~

~ C
~

~

w >
~ C
c ~

m ~
> ~

~ Ec
.~ m~

~ C
u .---~

~~ U.-
~

fig. 1.4. Geschematiseerde doorsnede van de retina. Uit: Graham, C.H.

(1965), Vision and Visual Perception, J. Wiley and Sons Inc., N.Y.

De informatie wordt niet alleen doorgegeven in de richting van de ganglion-

eel die direkt tegenover de receptor ligt, maar ook de buren van de

ganglioncel ondervinden invloed. De retina is dus een spatio-temporeel

systeem. De horizontale informatie-overdracht vindt vooral in de horizontaal

en amacrinecellen plaats.

In de receptoren, de horizontaal- en bipolaircellen zijn de signalen

continu van aard. Er treden geen actiepotentialen op. De synapsen van deze
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receptoren

synaptische verbindingen

horizontaalcellen

bipolaircellen

synaptische verbindingen

amacrinecel

ganglioncellen

naar de oogzenuw.

fig.I.5. Bedradingsschema van de retina. De informatie gaat bij een synaps

volgens een pijltje of van een open voetie naar een bolletie.

cellen werken in een richting, maar kunnen, in tegenstelling tot de gewone

synapsen, wel continue en zelfs negatieve signalen doorgeven. Zo z~Jn

er lineaire synapsen. In de amacrine- en ganglioncellen treden spikes

op. In fig. 1.6. zijn de gemeten elektrische activiteiten in de verschillende

cellen t.g.v. een stimulering van de rechterreceptor met een flits, weerge

geven.

Enkele gevolgen van de bovengenoemde organisatie zijn de receptieve velden

van de ganglioncellen. Als met een lichtpuntje het netvlies wordt afgetast,

treedt in een ganglioncel een veranderende activiteit op. Zetten we deze

activiteit uit als functie van de plaats van het lichtpuntje t.o.v. de

ganglioncel, dan ontstaat een receptief veld.
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fig.I.6. Oscilogrammen van de po

tentiaalverschillen over

de membranen van de ver-

schillende cellen in de

retina bij aanbieding van

een lichtflits aan de

rechter receptor.

Vit: Dowling, Werblin,

(1969), Organization of

the retina of the mudpuppy,

(Necturus maculosus).

J. Neurophysiology, 32

p.315-356.

ledere ganglioncel heeft een bepaald receptief veld.

De receptieve velden kunnen onderverdeeld worden in een centre-off

surround-on-type en een centre-on-surround-off-type. Zie fig. 1.7.

In fig. 1.8. is een geidealiseerd receptief veld gegeven. Karakteristiek

is de sombrero-vorm.

Zowel de centre-on als de centre-off-cellen zijn weer onder te verdelen 1n

sustained en transient cellen. De sustained cellen hebben een breder

receptief veld dan de transient cellen. De eerst genoemden reageren

dynamisch gezien als laagdoorlaatfilters, de laatsten als bandfilters.

Voor diepgaander gegevens over de structuur en de fysiologie van de retina

zie Boesten (1979).
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Licht

uit aan uit

centre-on

De punten geven de plaatsen aan
van het bij het oscillogram be
horende lichtflitsje.

fig. 1.7. Receptieve velden.

tijd--..
Oscillogrammen van de ganglioncel
activiteiten.

1ganglioncelactiviteit
(pulsfrequentie)

+---- rustniveau

x---+

x= de plaatsco~rdinaat van het lichtpuntje t.o.v. de plaats van de ganglion
cel.

fig. 1.8. Centre-on receptief veld.
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Perceptieve eigenschappen van licht worden met psychofysische methoden

onderzocht. Bij metingen worden aan een proefpersoon lichtpatronen aan

geboden, die eventueel in de tijd veranderen. Deze stimuli zijn fysisch en

kwantitatief te beschrijven. De responsie kan het (subjectieve!) antwoord

van de proefpersoon zijn op de vraag wat hij al of niet kan detecteren.

De responsie wordt bijv. gegeven in termen van gezien/niet gezien.

I.v.m. de mogelijkheid, dat een stimulus niet gedetecteerd kan worden, is

het Roufs-model (Roufs (1974» van belang. Dit is een model van de dynamica

van de niet-cognitieve visuele perceptie. Zie fig. 1.9.

. l'gnaa uas~- ~nealr ~lter detector

P(E,f) Det(d)•

ingang voor
lichtsi 1

tiji

<ll

1 \'0
::l...,

'M
..-l

Cl..
f":

if
00 a......
(/)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -d

t~

fig. 1.9. Schematische weergave van het Roufs-model en de werking ervan.

Bij de uitroeptekens treedt waarneming op.

P(E,f) is een quasi-lineair filter, waarvan de parameters afhankelijk zijn

van het werkpunt E, de lichtintensiviteit waaraan het relevante deel van

het netvlies is geadapteerd. P(E,f) wordt De Lange-karakteristiek genoemd,

en is een frequentie-karakteristiek. In de laatste black box vindt top

detectie plaats, d.w.z. dat als een signaal een positieve of negatieve

uitwijking groter dan d heeft, wordt het gezien.

D.m.v. de responsvormen bij psychofysische metingen kunnen drempels

gemeten worden. De kans op detectie neemt toe met de stimulusintensiteit.

De kansverdelingsfunctie is ongeveer normaal. De drempel wordt gedefinieerd



-20-

als die stimulusintensiteit waarbij de kans op detectie bijv. 50% is.

Als maat voor de gevoeligheid voor een bepaalde stimulus wordt de reciproke

waarde van de drempel genomen. De gevoeligheid wordt zo gemeten als

functie van een kwantitatieve, fysische grootheid.

Er zullen nu enkele voorbeelden gegeven worden van psychofysische meet

resultaten, dit teneinde een -summiere- indruk te geven van visuele percep

tieve eigenschappen. In het verslag zal aan deze voorbeelden gerefereerd

worden.

a. De puntspreidfunctie.

De stimulus bestaat uit een groot, rond, egaal verlicht veld, met luminatie

L. De proefpersoon fixeert op het midden van dit veld. Nadat de per soon

dit veld voldoende lang gezien heeft (inschakelverschijnselen, adaptatie),

wordt een spatiale, concentrische, sinusvormige modulatie met diepte m

aangebracht. Voor verschillende spatiale frequenties f wordt de drempel

waarde van m gemeten (de waarde waarbij men variatie in de intensiteit

5

-5 -5

fig. 1.10. Driedimensionale puntspreidfunctie. Uit: Roufs (1978).
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kan zien over de plaats). De gevoeligheid voor deze stimulus zet men uit

als functie van f. Deze grafiek kan men zien als een soort Bode-diagram. Na

inverse Hankel-transformatie verkrijgt men ~e spatiale impulsresponsie,

de zgn. puntspreidfunctie. Zie fig. 1.10. Deze heeft de vorm van een sombrero.

Het blijkt dat voor verschillende waarden van de gemiddelde luminantie L

de vorm van de sombrero gelijk blijft, doch dat de schalen van de coord ina

tie 'Teranderen.

b. Dynamische vs. statische puntspreidfunctie.

De stimulus bestaat uit een rond homogeen veld van 11 0 in het midden van

het gezichtsveld. In het midden wordt een zeer smalle, stipvormige flits

die 10 msec. duurt gesuperponeerd. T sec. later wordt een smalle, ringvormige

flits met straal R rond het midden aangeboden. Van de eerste flits wordt

de drempel gemeten als functie van R en T. We nemen aan dat het systeem

homogeen en lineair is. Dan ontstaan de responsies op bovengenoemde stimuli

door superpositie van spatio-temporele impulsresponsies, volgens convoluties.

Uitgaande van deze veronderstelling kunnen we met deze drempelmetingen de

spatio-temporele impulsresponsies meten.

Als we deze impulsresponsie over de tijd integreren, zouden we de punt

spreid£unctie weer moeten krijgen. Ret resultaat van deze integratie is

echter breder dan de statisch bepaalde puntspreidfunctie. Zie fig. 1.11.

o.s

IIJbj. FB

E • 1200 td

• quasi-static presentatiOn

X 10 ms presentation

~ fa
(min. of arc)

fig. 1.11. Puntspreidfuncties, resp. statisch en dynamisch bepaald. Uit:

Blommaert (1979).
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c. De Lange-karakteristieken.

De stimulus is een homogeen veld, met retinale verlichtingssterkte E. Het

veld wordt temporeel sinusoidaal gemoduleerd. met frequentie f en diepte

m. De drempel is die waarde van m, waarbij men in 50% van de gevallen net

geen variaties in het beeld meer waarneemt. De reciproke waarde van de

drempel wordt gemeten als functie van de frequentie f. Dit levert een Bode

diagram op, de zgn. De Lange-karakteristiek. zie fig. 1.12.
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2 log,oHz 0 I 21o<j _H.

Log frequentie f

fig. 1.12. De Lange-karakteristieken bij een l°-veld met E als parameter.

ui't: Roufs (1972).

d. Temporele impulsresponsies.

Allereerst enkele begrippen.

Omgevingsveld: Een i.h.a. rond veld rond de stimulus met homogene en constante

intensiteit. Achtergrondsveld: Constant,homogeen veld met dezelfd~ vorm
als de stimulus, die erop gesuperponeerd wordt.

Als stimulus worden twee, in de tijd korte, pulsvormige en ruimtelijk gelijke,
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flitsen, T sec. na elkaar genomen. (T mag negatief zijn). De flitsen

hebben variabele, positieve of negatieve uitwijkingen. Het quotient van

de twee uitwijkingen is constant.

We nemen aan, dat de, 1n de tijd T sec. t.o.v. elkaar verschoven impuls

responsies gesommeerd worden. Door die waarden te meten van de uitwijkingen

van de flitsen, waarbij een verandering in het beeld waargenomen wordt,

kan de impulsresponsie bepaald worden.

We nemen drie voorbeelden van stimuli:

a. Een ronde flits met een diameter van 4 arc.min. Er is weI een achtergrond,

maar geen omgevingsveld;

b. Hetzelfde als bij ~.• maar met een diameter van 10
;

c. Hetzelfde als bij ~., maar met omgevingsveld van gelijke intensiteit

als de achtergrond.

In fig.I.13. wordt een indruk gegeven van de drie impulsresponsies.

signaal- T
amplitudel

~

t

a. 4 arc.min. flits zonder omgeving. b. 1
0

flits zonder omgeving.

signaal- 1
amplitude

signaal-l

amplitude ... ......l~ ~r-"

c. 10 flits met omgeving. (Vermoedelijke impulsresponsie).

Fig.I,13. Temporele impulsresponsies. a. en b. uit Blommaert (1975).

~. uit: Roufs. (1974). Dynamic properties of vision, IV.

Vision Research li, p. 831-851.
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II. Discrete modellen van neurale systemen.

In dit hoofdstuk worden discrete modellen van neurale systemen behandeld.

De term "discreet" staat niet in verband met het temporele karakter, dat

continu is, maar met de ruimtelijke structuren van de onderhavige modellen.

Ieder neuron wordt afzonderlijk gemodelleerd. Met de aldus verkregen

neuronachtige elementen worden netwerken opgebouwd, waarmee functies

verwezenlijkt worden, welke we in het zenuwstelsel menen te herkennen.

In dit hoofdstuk gaat het dan ook in de eerste plaats om cortexstructuren.

Er zijn verschillende redenen om deze modellen van cortexstructuren in

het kader van een studie van netvliesmodellen te behandelen:

- de structuur van het netvlies is verwant met die van de hier te

behandelen systemen. Dit wordt later in het verslag nader toegelicht.

- In vele neuronen van zowel de retina als de cortex komen signaaldrempels

voor. In modellen komen deze tot uiting door o.a. diodes. De effecten

van deze niet-lineariteiten kunnen bestudeerd worden op een manier,

die in dit hoofdstuk behandeld zal worden.

- De functies, die met de hier te behandelen systemen verwezenlijkt

kunnen worden, menen we te herkennen in het perifere visuele systeem,

dat ten nauwste in verband staat met het netvlies.

Om de eerste twee redenen is de discrete modelvorming van toepassing bij

bestudering van zowel de cortex als de retina.

In dit hoofdstuk zal tevens een belangrijk aspect van aIle neurale

systemen naar voren komen, nl. de laterale inhibitie. Dit is de remmende

werking die de elektrische activiteit van een zenuwcel op de activiteiten

van andere neuronen kan uitoefenen. In hoofdstuk I is er al op gewezen,

dat neuronen met synapsen, die slechts op actiepotentialen reageren, aIleen

voldoende positieve signalen verwerken. Alleen inhibitieve koppelingen

kunnen deze positieve signalen verminderen en zelfs negatief maken.

Door laterale inhibitie kunnen in de cortex derhalve teruggekoppelde

systemen bestaan met stabiele toestanden. Een fundamentele behandeling
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van dit aspect van neurale systemen vindt men in Reichardt en McGinitie

(1962). Zij leidden o.a. ai, dat schakelingen met laterale inhibitie

rond de receptoren van een facetoog contrasten kunnen verhogen (zeer

belangrijk voor een visueel systeemt). Inhibitie kan men ook in de percept

herkennen. 20 kan men het positieve deel van de puntspreid£unctie

(zie fig. 1.10.) toeschrijven aan excitatieve processen en het negatieve

deel aan inhibitieve.

Gelnspireerd door de theorie van Reichardt en McGinitie ontwikkelden

Morishita en Yajima (1972) een model van een netwerk van wederzijds

inhiberende neuronen, welke in een vlak liggen. Tokura en Morishita (1977)

gaven modellen aan van schakelingen met twee lagen neuronen. Een laag

bevat excitatieve, de ander inhibitieve neuronen. Beide modellen zullen

in samenhang met elkaar bestudeerd worden. Hierbij zullen enige nieuwe,

vooral mathematische, aspecten aan het licht komen.

Beide modellen zijn, afhankelijk van de gekozen parameters, in staat de

volgende, voor het visuele systeem van belang zijnde functies te vervullen:

- niet-lineaire patroonopscherping,

- opsporen en volgen van maxima in de ingangssignalen,

- temporele geheugenwerking.

Aan de hand van computersimulaties zal een en ander getoond worden.

In de loop van het verslag zal aangegeven worden hoe met het twee-lagen

systeem op systematische wijze lineaire spatio-temporele filters verwezen

lijkt kunnen worden. Dit is geheel nieuw. 20 zullen centre-on en centre-off

receptieve veiden opgewekt worden.
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Morishita c.s. kozen ~n voornoemde publicaties voor het - sterk vereen

voudigde - model van een zenuwcel, zoals gegeven in fig. II.I.

e
l
(t)

wI z (t)

w
2
z(t)e2(t)

I
~

yet) z(t)

I ~I :J::
I

I
ek(t)

wlz(t)

fig. 11.1. Het model van een neuron, zoals gebruikt door Morishita c.s.

De opteller vertegenwoordigt de dendrieten. Het laagdoorlaatfilter en de

diode representeren resp. de soma en de axonheuvel. De weegfactoren cor

responderen met de sterkten van de synaptische verbindingen. (Voor ver

klaring van de biologische termen zie par. 1.2.)

De signalen e. (t), i=I,2, ••. ,k, zijn de postsynaptische continue gene-
~

ratorpotentialen ap de dendrieten. Deze hebben of een positieve (exci-

tatieve) of een negatieve (inhiQitieve) polariteit. y (t) is het span

ningsverschil over het membraan van de soma. Als dit spanningsverschil

voldoende groat is (hier groter dan 0), dan ontstaan er actiepotentia

len (pulsjes) op de axonen. Hoe groter y (t) is, hoe meer pulsjes per

tijdseenheid er ontstaan. Als y (t)~ O,dan ontstaan er geen.
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z(t) is de frequentie van deze pulsjes. In dit model ontstaat z(t) dus

pulsfrequentie-modulatie van yet), als yet) > O.

Yet) verandert vol~ens:

Tdy(t) + yet)
dt

z(t) voigt uit:

k
Z

i:1
e. (t).
~ (2. 1)

z(t) = yet). ~[y(t)J ,

waarin ~ [yet)] = als yet) > 0,

o als yet) ~ o.

(2.2)
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Morishita en Yajima (1972) stelden een systeem samen van N inhiberende

neuronen in een laag. Ook Hadeler (1974) heeft dit systeem onderzocht.

leder neuron inhibeert aIle overigen met bepaalde, positieve weegfactoren

w, en ontvangt signalen u.(t), i = 1, ••• ,M, van buitenaf, met weegfactoren
1.

v. Zie het schema in fig. 11.2.

u
1
(t

u. (t
1.
~(t

) ....
• r •

) ..... I

I ... •
) ·r

..-- ..-- -_. -- -.
vI Mi. wIN vi1" ,C Y<tN c Y.NiI ' ... " ''I.

ii, ill

neuron neuron neuron

1 i N

,r- , I~~ /",..
Z I (t) , z. (t) , zN( t)1.

I I• ·• II I

fig. 11.2. Het model van Yajima en Morishita met een laag neuronen.

De vierkantjes stellen elk een schakeling voor zoals in fig. 11.1. Aan de

ingangen treedt inhibitie op met weegfactoren w.. door andere neuronen.
1.,]

Dit is met open rondjes aangegeven. De signalen u.(t) worden excitatief
1.

of inhibitief met weegfactoren v .. aan de elementen (de vierkanten)
J,1.

toegevoerd. De pijltjes bij de elementen geven aan, dat nog niet is bepaald

of deze ingangen excitatief dan weI inhibitief zijn. In het vervolg zal

een excitatieve ingang aangegeven worden met een opgevuld rondje.

We beschouwen in het vervolg van dit hoofdstuk slechts systemen waarbij

de cellen van een laag op een rij liggen. De dimensie van een laag wordt

dus een. Het spanningsverschil over het membraan van eel i (afgezien van

het rustpotentiaalverschil), y.(t) gedraagt zich volgens (zie ook (2.1)):
1. ,

T

dy.(t)
1.

dt
+ y. (t)

1.

M N
[ v .. u. (t) - L w •• z. (t)
j=1 l.J J j =1 l.J J

j #1

(2.3)
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en z. (t) = y. (t) .<P[ y. (t)] •
~ ~ ~

w.. > 0 voor aIle i en j. Bovendien sluiten we zelfinhibitie uit, dus
1.J =

WOO O. Als het systeem isotroop is, moet gelden:
1.1.

w•.
1.,1.+n

w..
~,~-n

(Bij de randen verdwijnt de isotropie uiteraard). We definieren de volgende

vectoren en matrices:

N{y.(t)}£.R,
1.

V.~ ERN,

u(t) = {uo (t)} E R
M

,
J

NxMV={v ..}ER,
1.J

- Nz(t) = {z. (t)} E R ,
1.

¢[y(t)]= diag {<P[Yi(t)]} E R
NxN

,

{ } NxNW = W.. E R ,w. 0 =0, i =I , • • • ,N.
1.J 1.1.

(2.3) kan nu in vectornotatie geschreven worden:

Tdy(t) + ym = x(t) - Wz(t)
dt

x( t) Vue t) .

(2.4)

De evenwichtstoestanden bij een gegeven x(t) =}{volgen uit de vergelijking:

(2.5)

IN is de N x N identiteitsmatrix. Een evenwichtstoestand is asymptotisch

stabiel dan en slechts dan als aIle eigenwaarden van de matrix IN + W¢~

de eigenschap bezitten dat het reele deel positief is. Het zal blijken,

dat juist de (quasi-) statische eigenschappen van het systeem interessant

zijn. Deze worden volledig bepaald door vgl.(2.5) en de eis m.b.t. tot de

stabiliteit.
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Alvorens hiermee verder te gaan, beschouwen we eerst het model met twee

lagen neuronen van Tokura en Morishita (1977). Hiervan kan worden aan

getoond, dat de evenwichtstoestanden en de stabiliteit ervan bepaald

worden door resp. een vergelijking en een voorwaarde die geheel identiek

zijn aan die van het boven behandelde model met een laag. We hoeven ons

daarom nog slechts met een der modellen bezig te houden; het (quasi-)

statische gedrag is immers hetzelfde. Gesteld meet worden dat hier neg

geen keuze tussen de twee medellen is gemaakt.
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We beschouwen een systeem van twee lagen neuronen. Laag I bestaat ui~ N

exciterende neuronen_ laag 2 uit N inhiberende. N wordt groot verondersteld.

Een neuron in laag 1 exciteert het tegenoverliggende neuron in laag 2,

plus k buren links en k buren rechts daarvan. Een neuron in laag 2

inhibeert aIle neuronen in laag I, behalve het tegenoverliggende plus

de k buren links en k buren rechts daarvan. Zodoende inhibeert elk neuron

~n laag I indirekt alle anderen in die laag, behalve zichzelf, zodat

weer sprake is van laterale inhibitie. AIle neuronen ontvangen voorts

ingangssignalen van buitenaf. Zie fig. 11.3.

,

lo;;-u. (t)
&; IJ v ..

~

- -- i-k-
i-k - --

I i i+k i+k+1

-Ir ~ + oJ.

z.(t)" z. (t) ,
1. 1

t l' l' t
--- - --

w' I J w' I

~"
W' I J W' I w' I

fig. 11.3. Het model met twee lagen neuronen van Tokura en Morishita.

Ieder element bevat weer de schakeling van fig. 11.1. Excitatoire

synapsen worden weergegeven door opgevulde, inhibitoire door niet opgevulde

cirkeltjes.

De red en voor de structuur van fig. 11.3. is de volgende: Iedere schakeling

van neuronen kan, daar een neuron of alleen excitatoire 6f aIleen inhibitoire

synapsen aan de uiteinden van zijn axonen heeft, opgedeeld worden in een

laag excitatoire en een laag inhibitoire neuronen. Het is

de bedoeling, dat in dit systeem een effect optreedt dat gelijkwaardig

is aan laterale inhibitie. Hierdoor remt neuron a in laag I de werking
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van neuron b in diezelfde laag. Het omgekeerde vindt ook plaats. Er

ontstaan dus meegekoppelde kringen. Hierdoor kan instabiliteit ontstaan.

Door de diodes (zie fig. 11.1.) kan de meekoppeling verbroken worden. Bij

voldoende sterke meekoppeling zal dus in de eindtoestan4, zo "deze stabiel

is, slechts een beperkt aantal neuronen mogen vuren (vuren is de

toestand waarbij de diode van een neuron open staat). Zoals we zullen

zien, treden hierdoor interessante effecten op, zoals patroonopscherping

en geheugenwerking. Met de gekozen structuur treedt een aan laterale inhi

bitie equivalent effect Ope

Op dezelfde manier als bij het vorige model voIgt de vergelijking van

het systeem (het aantal accent en geeft de laag aan; de dimensies van de

lagen zijn weer gereduceerd tot een):

dy' (t)
') dt + y' (t)

dy' , (t)
'2 dt + y"(t) = WI 'et> [y' (t)] y' (t) + V'IU(t) (2.6)

Z I , (t) = t1> [y' , ( t )] y , , (t)

Mede door de zojuist beschreven koppelingen zijn de matrices WI en W"

als voIgt:

W' = o 0-- 0 '11'- --w'

0" " •
.' " I
I " 'I0 ' , WI WI
w" ,,' " '0 1k+1

N , > 0,., , ,'I
I , ' '0
I, " "w- -\,10-- 0 0, "

k+)



-33-

w' ,

N, WI' > O.

k+1

Aangezien beide matrices symmetrisch Z1Jn, zal het systeem, afgezien van

randeffecten, isotroop ,zijn. Als we aannemen dat V'IU(t) > 0,

dan voIgt uit (2.6), claar,

omdat' ~[Y']Y' ~0:

WII~(y' (t)]y' (t) ~0, dat·

Als het systeem stabiel 1S, volgen de evenwichtstoestanden bij constante

u(t) = u uit:

y' = -W'y" + Vlu

yl' = Wl'~[yl.]yl + VI 'u

OfweI:

(2.7)

V'~ - W'V' ,;:; x. (2.8)

Deze vergelijking is identiek aan de evenwichtsvergelijking voor het systeem

met een Iaag:

[W<P[y] + I~Y x. (2.$)

Theorema I. Indien yr de oplossing is van vgl. (2.8), en Y' zodanig is,

dat de eerste en laatste k diagonaalelementen van ~~J nul zijn, dan

geldt dat deze oplossing een asymptotisch stabiele evenwichtstoestand

van vgl. (2.6) is dan en slechts dan als voor iedere eigenwaarde ~ van

W'W' '<p~J + IN geldt dat Re{lJ} > O. (Morishita et al.)
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Bewijs: Uit vgl. (2.6) voIgt, dat het systeem dan en slechts dan asympto

tisch stabiel is als aIle eigenwaarden van de systeemmatrix

A= _II
TIN

- _1W"~ [Y']
T

2

positieve reele delen hebben. De eigenwaarden volgen uit IA - AI 2N! 0,
dus na enige matrixmanipulaties uit:

({ I -I) IN J-w'T
I

=0
0 (1- -A)I

W'W"~[Y'J
+

T2 N TIT 2 (1- - ~T
I

We veronderstellen, dat A 1 I/T I , I/T2 , welke waarden voor het stabiliteits

onderzoek oninteressant zijn. Dus:

IW'w"~[rl + '. (I - T IA) (1 -Tl) I I =0
N

Met U= I - (I - T1A) 0- Tl) wordt dit:

Iw'w"~[Yi] + (I - u) INI =0.

w'w" is, afgezien van de eerste en laatste k kolommen en rijen, eymmetrisch.

~ [Y'] is een diagonaalmatrix met slechts nullen en enen op de diagonaal.

Bovendien zijn de eerste en laatste k diagonaalelementen nul en eventueel

nog enkele elementen daartussen. Als ~{y.,} =0, dan is kolom ivan
~

W'W' '~[y'TJ gevuld met nullen. Van de matrix ~cY'J W'W"~[Y'J zijn dan

kolom i en rij i gevuld met null en. Hierdoor 'geldt dat de volgende deter

minanten gelijk zijn:

IW' WII ~ [1' ] + (I - u) IN I=

1<p[~]WIWll~[~] + (I - U)INI =0.

De matrix tussen de laatste determinanttekens ~s reeel en sYmmetrisch.

U is dus reeel. AvoIgt uit U:
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Dus:
2

ReO"}
II + T2

als j..1
Ct j - l2)

+ 1,> '
2l Il 2 4l

1
l

2

I tI + l2 ± ;(ll - l2)2 - 4, l (j..1 - I )'}

2l I' 2
1 2

voor alle andere j..1 '5.

Re {A} > 0 dan en slechts dan als II + l2 - /(ll + l2)2 - 4l
l
l

Z
\.l > 0,

dus als \.l > 0, hetgeen bewezen diende te worden.

Aangezien de voorwaarde voor stabiliteit van een evenwichtstoestand

en de evenwichtsvergelijking van het model met een laag en van die met twee

lagen hetzelfde zijn. volstaat het verder te gaan met een det modellen.

Daar hier fysiologisch relevanter schakelingen uitkomen (energetisch

zwakkere synapsen om eenzelfde doel te bereiken), wordt hier gekozen voor

het systeem met twee lagen. Met beide modellen kunnen echter aIle functies,

genoemd in par. II. I., verwezenlijkt worden.

Voor het onderzoek naar de evenwichtstoestanden van het systeem van

vgl. (2.6) en de stabiliteit ervan kunnen we nu verder met de volgende

vergelijking:

~

dy I (t)

l d t + "Y"lt) (2. 10)

¢[YT(t)] is een diagonaalmatrix met nullen op de diagonaal op de plaatsen

die corresponderen met neuronen die zoveel inhibitie ontvangen, dat ze niet

meer kunnen vuren, en enen op de plaatsen die overeenkomen met de neuronen
. .

die meer excitatie dan inhibitie ontvangen en dus vuren.

De stabiliteit worde dus mede bepaald door het aantal en de configuratie

van de vurende neuronen in laag I.
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!!~2~_Q~_Y~E~~=~~lii~i~g_Y~~_~~~~1~_i~~£~b~~_~~~_~~~_~£~~1~be~~~~~~~

~i~__~~~~_l~g~~_~~~~~~

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de functies, genoemd in par.

11.2., verwezenlijkt kunnen worden met het twee-lagen model. Een en ander

wordt met computersimulaties geIllustreerd. In deze paragraaf worden

geen wiskundige afleidingen gegeven doch meer een woordelijke uitleg.

Voor de mathematische achtergronden zij verwezen naar Tokura en Morishita

(1977) en appendix I, waarin enige nieuwe aanvullingen op deze publicatie

ZLJn opgenomen. Het computerprogramrna voor de simulatie vindt men in

appendix II.

Voor de bestudering van de evenwichtstoestanden en de stabiliteit van

het systeem kunnen we het wat dat betreft equivalente systeem, dat

beschreven wordt door vgl. (2.10), gebruiken. Een schema van dit systeem

is gegeven in fig. 11.4.

x. 2x. Ix.x. I- ,- 1. L+ _l- - - - - -- - - - -
,if , , , ,II

I=- f i
I"-

~
-

t
a Ka

l c

Ka Ka

I i-I i i+1 N

- -

--- - - - - - - ---
,~

, , ,II ,II

ingangssignalen:
x. 2

uitgangssignalen:
I

zl z. '
1.

Z I

N

z. '
J

, a=w'w" • K~2k+l

fig. 11.4. Het equivalente systeem voor het twee-lagen model, voor wat

betreft de evenwichtstoestanden en de stabiliteit daarvan.

Alleen de bedrading voor neuron i is gegeven.
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Ieder element in fig. 11.5. bevat de schakeling van fig. 11.1.: Een eerste

orde proces in cascade met een diode. De sterkten van de inhibitieve

synapsen zijn evenredig met a = w'w", wat blijkt uit het prodcct W'W".

Ter orientatie beschouwen we eerst een systeem volgens vgl. (Z.IO).

bestaande uit twee neuronen. Dit is weergegeven in fig. 11.5.

Zie ook Reichardt en McGinitie (1962).

fig.II.5. Een schakeling van twee neuronen met laterale inhibitie.

Ais beide neuronen vuren. staan de diodes in beider vervangingsschema's

open, en we hebben een meegekoppeld systeem. (De n~onen inveWteren niet,

de twee inhiberende synapsen weI).

Als a < I, dan is het systeem stabiel. Als dan xI ~ x
2

> 0, dan zijn

zl en Zz groter dan nul, dus beide neuronen vuren. Ais xI voldoende veel

groter is dan x2 ' dan vuurt neuron I, terwijl 2 zo sterk geremd wordt

door I, dat neuron 2 niet meer kan vuren. We zien hier al wat patroonopscher

ping plaats vinden. zie fig. 11.6.

fig. 11.6. Ingangssignalen met indrukken vanresponsies voor het systeem

van fig. 11.5., met a < 1.
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Als a ~ I, dan heeft het systeem met twee neuronen instabiele toestanden.

Indien xI > x2 ' xl > 0, dan zal zl (t) steeds toenemen. Hierdoor wordt

neuron 2 steeds mear geremd, terwijl het minder excitatie ontvangt dan

neuron I. Op den duur spert de diode van 2 dan ook, waardoor de kring

verbroken wordt. Het systeem is dan in een stabiele toestand geraakt,

waarin neuron I weI, en 2 niet vuurt. Dit wordt dan de evenwichtstoestand

bij de excitatie x
J

> x2 ' x J > O. We Z1en hier patroonopscherping en

opsporing van het maximum van xI en X z plaatsvinden.

Een aanverwant effect treedt op als xI = X z > O. Het systeem 15 dan insta

biel. Is nu zl op tijdstip to groter dan zz' dan zal neuron Z hierdoor

geremd worden, tet de stabiele toestand bereikt wordt, waarin neuron

I weI en Z niet vuurt. Deze teestand houdt aan zolangx
I

= x
2

> O.

Als vanaf tijdstip t l x
2

tijdelijk veldoende veel groter is dan xI' dan

worden de rollen omgedraaid. We hebben een flip - flop, dus een tijdelijk

geheugen. Zie fig. 11.7.

XII zll

---+

x21 z21

t I t l t It
0 ~ 0 ----+ I

tijd tijd

fig. 11.7. Ingangssignalen met indrukken van de responsies voer het

systeem bestaande uit twee neuronen met a ~ I.
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We bekijken nu het equivalente systeem voor het twee-lagen model. Zie

fig. 11.4. 1eder neuron is opgenomen in een groot aantal kringen, waar~n

meekoppeling optreedt als de diodes in de vervangingsschema's voor de

neuronen in zo'n kring doorlaten. De rondgaande versterking van deze kringen

neemt toe met de waarde a. Als a klein genoeg is, dan is het totale systeem

van fig. 11.4. altijd stabiel. Tokura en Morishita leidden af, dat dit het

geval is voor

a ~_I_, ~ 2k+I::: 2
K

(2.11 )

K is het aantal neuronen, dat een neuron in laag 1 van het twee-lagen

model exciteert. Onder voorwaarde 2.11. zijn alle denkbare evenwichtstoe

standen van het systeem stabiel.

2
Voor het geval dat a > 11K, geldt het volgende (voor de bewijzen Z1J

verwezen naar appendix I):

1. Een evenwichtstoestand met een bepaalde configuratie van vurende neuronen

in laag I is stabiel dan en slechts dan als a ~ a'. a' is alleen afhanke

lijk van ce configuratie en van K.

2. Een evenwichtstoestand waarin n opeenvolgende neuronen vuren, en de

overigen niet, is stabiel dan en slechts dan als a ~a (K,n). Zie- max
fig. 11.8:

0,3

a (K,n)max

0, I

-- ---

a . 5 10

n

15

)

20 25

fig. 11.8. Numerieke waarden van a (K,n). Uit: Tokura en Morishita (1977)max .
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3. Voar configuratie van n vurende neuronen in laag 1 geldt dat a' kleiner

wordt naarmate de vurende neuronen verder uit elkaar liggen. Dit totdat de

configuratie bestaat uit afzonderlijke groepen van naast elkaar gelegen

vurende neuronen met steeds tenminste K niet vurenden tussen de groepen.

4. Evenwichtstoestanden met twee of meer groepen van elk n opeenvolgende

vurende neuronen met tenminste K niet vurende neuronen tussen de groepen

is stabiel dan en slechts dan als a < a (K,n). a (K,n) is slechts
max max

afhankelijk van K en n, niet van het aantal groepen. Zie fig. 11.9.

0,3

a (3, n)
max

0,1
-------------

o 5

n

10 15

~

20 25

fig. 11.9. Numerieke waarden van a (3,n). liit: Tokura en Morishita (1977).max

5. Ais allen neuronen in laag 1 een even groot ingangssignaal krijgen

aangeboden, dan zal een evenwichtstoestand, waarbij n opeenvolgende

neuronen vuren en de overigen niet, stabiel z1Jn en bestaan als

a (K,n) > a > aj(K,n).max =

Een en ander kan men begrijpen als men bedenkt, dat de neuronen in meege

koppelde kringen opgenomen zijn, waarvan de rondgaande versterkingen toenemen

met de waarde van a. Ais a dus klein genoeg is, treedt stabiliteit op.

Een meegekoppelde kring wordt verbroken als een diode spert, dus als een

neuron in de kring niet meer vuurt. Naarmate er minder neuronen vuren,

kan a dus grater zijn met behoud van stabiliteit. Vandaar dat a (K,n)max
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een monotoon dalende functie is van n. uLt het product W'W" (zie

appendix I) blijkt dat de rondgaande versterking in een kringetje van

twee neuronen in laag 1 van het twee-lagen model toeneemt naarmate de

neuronen verder uiteen liggen, totdat ze verder dan K plaatsen uiteen

liggen. De rondgaande versterking blijft dan constant. De configuratie van

vurende neuronen is dus bepalend voor de stabiliteit en naarmate de

vurende neurOnen verder uiteen liggen, treedt eerder instabiliteit

Ope

Het systeem zoekt altijd vanzelf een stabiele evenwichtstoestand Ope Ais

het systeem nl. in een instabiele toestand is, nemen een of mear z. '(t)'s
~

toe. Hierdoor worden anderen steeds meer geremd, totdat ze niet meer kunnen

vuren en de corresponderende diodes sperren, zodat het systeem in een

andere toestand zit. Dit gaat door tot een stabiele evenwichtstoestand

is bereikt.

De simulaties.-------------

In appendix III z~Jn grafisch 25 simulaties van het twee-Iagen model weer

gegeven. Het aantal neuronen per laag, N, is steeds 40. K= 3. In die

appendix is voorts in de eerste twee pagina's uitleg gegeven van de beteke

nis van de plaatjes.

In fig. 1 en 2 is a= 0,1. K= 3, dus a < I/K2• Alle toestanden kunnen dus

stabiel zijn. In fig. I treedt, net als bij het systeem van 2 neuronen,

patroonopscherping Ope De middelste neuronen krijgen nl. een sterker

ingangssignaal dan die, welke watverderop liggen~ P.ierdoor ~orden delaatsten

zo sterk geremd, dat het ingangssignaal overtroffen wordt , zodat ze niet

meer vuren. Net als bij de twee neuronen van fig. 11.5. (vergelijk ook

fig. 11.6.) treedt geen patroonopscherping op in fig. 2.

In de overige figuren is a > 1/K
2

• Dus niet aIle neuronen mogen vuren.

In de figuren 3,4 en 5 worden blokvormige patronen aangeboden. Doordat

de inhibitie toeneemt naarmate de neuronen verder uiteen liggen, zal een

aaneengesloten groep neuronen vuren. Uit symmetrie-overwegingen voIgt,

dat deze groep in het midden zal liggen. Het aantal vurende neuronen

voIgt uit fig. 11.8. Voor a= 0,23 (fig. 5) is dit aantal 5, overeenkomstig
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fig. 5. In fig. 3 en 4 is de eindtoestand nog niet bereikt. Men ziet bier

patroonopscherping plaatsvinden.

In figuur 6 zullen de neuronen die de meeste excitatie ontvangen de anderen

volledig onderdrukken, vQoral naarmate deze verder weg liggen.Vergelijk ook

fig. 11.7. (In fig. 6 is a= 0,15). Uit fig. 11.8. voIgt dan, dat

maximaal 8 opeenvolgende neuronen mogen vuren. Door de Gaussische

vorm van de ingangssignalen worden dit er vijf. Net als in fig. 11.7. zien

we dat in fig. 11.6. het maximum in het ingangssignaal wordt opgespoord.

In fig. 8 zijn de ingangssignalen voor twee groepen gelijk. Het systeem zal

dan twee groepen Laten vuren. Uit fig. 11.9. blijkt, dat elke groep hoogstens

drie vurende neuronen mag bevatten, overeenkomstig fig. 8. In de figuren

11 en 19 worden op de patronen van fig. 8 kleine verstoringen gezet. Het

systeem kan maxima opsporen, doch blijkt nauwelijks te reageren op de

verstoringen in fig. 11. In fig. 19 treedt zelfs het tegenovergestelde

op. Op de linkse Gaussische kromme verschijnt eerst een verstoring. Deze

duurt Ianger dan in fig. 11. Door een inschakeiverschijnsel slaat de linkse

groep vurende neuronen af, en krijgt kenneIijk daarna niet meer de kans

terug te komen door inhibitie vanuit de rerntse groep.

In figuur 15 krijgt het systeem voor alle neuronen in laag [ een even sterk

ingangssignaal. Het zoekt langzaam de gunstige stabiele toestand op,

en wel die waarin acht (zie fig. 11.8., a= 0,[5) opeenvolgende neuronen

vuren. Door de verstoring wordt snel beslist waar de acht komen te liggen.

We zien hier geheugenwerking optreden. In fig. [6 is de verstoring kleiner.

Kennelijk zo klein, dat het systeem niet reageert._In figuur 7 zien we de ge

heugenwerking, samen met het opsporen van het maximum nog eens. In figuur

9 treedt een soort flip-flop effect op. De tweede golf in het ingangssignaal

is sterk genoeg om door de inhibitie de responsie van de linkse groep

neuronen te onderdrukken. De rechtse groep kan daardoor het vuren overnemen.

In figuur [0 zien we weer de geheugenwerking. Er treden hier sterke inslinger

verschijnselen op, omdat er veel gekoppelde kringen werkzaam zijn, terwijl

in iedere kring twee eerste orde processen zitten.

uit figuur 13 blijkt, dat de verstoringen op het blok bij de ingangssignalen

niet altijd sterk genoeg zijn om te bepalen waar de vurende neuronen komen

te liggen. Geheugenwerking en opsporing van maxima treedt pas op als de

verstoringen voldoende groot zijn.
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In figuur 12 Z1Jn de golven op het biok even haog en treden gelijktijdig

op. Het systeem laat twee groepen vuren, hetgeen volgens fig. 11.9.

toegestaan is. In fig. 12 zijn kleine extra verstoringen ~angebracht. Ret

systeem detecteert deze niet. In fig. 14 zijn de verstoringen groter.

Hierop reageert het systeem yel. In de figuren 17 en 18 is nog wat extra

geexperimenteerd met deze verstoringen.
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iII. Theorie van lineaire systemen, bestaande uit homogene lagen.

Bij perceptieve metingen worden in plaats en tijd continue beelden aan

een proefpersoon aangeboden. Dikwijls is dan devraag, of hij het aan

geboden patroon kan detecteren. Bij dit type niet-cognitieve perceptie

is het zinvol het visuele systeem te beschouwen als een in plaats en

tijd continue "black box", waar een continu ingangssignaal, de reti

nale verlichting, aan toegevoerd wordt en dat een continu uitgangssig

naal, zijnde het waargenomen lichtbeeld,afgeeft.

Bet netvlies bestaat uit een zeer groot aantal dicht opeen gepakte

neurale elementen. Door dit grote aantal en door de diversiteit der

elementen, is het erg moeilijk de fysiologische werking van het net

vlies te karakteriseren door, in navolging van o.a. Morishita en Reich

hardt, ieder neuraal element apart te identificeren en de aldus ontstane

modellen van de afzonderlijke neuronen samen te stellen tot een een

-op-een netvliesmodel. Maar omdat de concentratie van elementen in

de retina zo groot is, is het mogelijk het netvlies op te vatten als

een continu systeem. Bet spatio-temporele uitgangssignaal is dan op

te vatten als een ruimtelijke continue voortzetting van de signalen

op de verschillende zenuwvezels in de oogzenuw. De laatst genoemde

signalen zijn dus de spatiale samples van het continue signaal. Ook

delen van het centrale visuele systeem kunnen opgevat worden als con

tinue deelsystemen. zo bevinden er zich bijvoorbeel filters (neurale

netwerken), die bepalen of er een streepje licht onder een bepaalde

hoek waargenomen is. Bet ingangssignaal is hier het continue licht

beeld terwijl, net als bij aangepaste filters, alleen van belang is

welk uitgangssignaal van die van een samenstelling van deze filters

maximaal is.

Marko (1969) heeft, gebruik makend van de tweezijdige Fouriertransfor

matie van het plaatsdomein naar het domein der golfgetallen in de

optica (zie ook Papoulis (1968)), een theorie ontwikkeld voor de bestu

dering van lineaire, spatio-temporele systemen, bestaande uit homogene

lagen.
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De tweezijdige Fouriergetransformeerde G(jw ) van de functie g(x),
x

-00 < x < 00, is ais voigt gedefinieerd:

G (jw )
x

00 -jw x
xJ g(x)e dx.

_00

(3. 1)

Een voldoeDde, doch niet noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan

van deze integraal is dat

_00

bestaat. Ais G(z), z £ ({;, analytisch is op z = jW , W ~ R,.x x
-00 < W < 00, dan wordt g(x) door G(jW ) bepaald volgens:

x x

g(x)
1
2'11"

00 jw x
f G(jw ) e x dw

x x
-co

(3.2)

De volgende notatie zai in het vervolg gebruikt worden voor de ver-

banden (3 • 1) en (3.2)

g (x)

x,w
x

0=0 G(jw )
x

Marko ging uit van twee lagen met signalen e
1

(x,y,t) en e
2

(x,y,t),

e
1

werkt in op e
2

. Zie figuur III.1. Iedere pijl stelt een temporele

e
1
(x,y,t)

fig.III.I. Een spatio-temporeel systeem, bestaande uit twee lagen.
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koppeling voor. Deze pijlen wijzen van elk punt in laag 1 naar ieder

punt in laag 2. Als de gekoppelde lagen een lineair systeem voorsteiien,

dan moet een lineaire diffferentiaaivergelijking het verband tussen

e 1 en e 2 vastleggen:

00

Z
k,l,m=o

00

L bUm
k, 1 ,m=O

k+i+md e
1

(x,y,t)

akxaiyamt

(3.3)

Na tweezijdige Fouriertransformaties van het x-,y- en t-domein naar

resp. het w
x
-' wy- en Wt-domein gaat (3.3) over in:

00

E b
kimk,l,m=O

(3.4)

ais e
1

(x,y,t) en e
2

(x,y,t)

samen veigens:

o veor t < O. E1 en E
2

hangen derhalve

(3.5)

waarin de. ove.rdrach.ts.£unctie S i..s.:

S(jw ,jw ,jw
t

)
x y

Na terugtransformatie naar het x-,y- en t-domein vaigens (3.2) antstaat

een drieveudige convolutie:
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00 t

If f s(x-~,y-n,t-e)el (~,n,e)d~dnde
_00 _00

x,W
x

(3.6)

Met s(x,y,t)

y,w
y

t,w
t

0=0 S(jw ,jw ,jw
t

).
x y

Dit noteren we in het vervolg als:

e
2

(x,y,t)
x

e
1

(x,y,t) ~

t
~ s(x,y,t) (3.7)

Voor een homageen , tijd-invariant en lineair model van het netvlies

kunnen we nu werken met het systeem, dat in fig. 111.1 gegeven is. Op

laag 1 staat het ingangssignaal u(x,y,t), zijnde de retinale verlichting,

veroorzaakt door het waar te nemen object.Op laag 2 ontstaat het uitgangs

signaal y(x,y,t), zijnde datgene wat waargenomen (gedetecteerd) wordt.

Voor dit perceptieve model is het niet van belang wat er zich nu precies

afspeelt tussen of in de beide lagen. Van belang is slechts de informatie

stroom van laag 1 naar laag 2. De onderhavige perceptie, voorzover homo

geen, tijd-invariant en lineair, laat zich dan oak beschrijven door een

filter met spatio-temporele impulsresponsie s12(x,y,t ). De index 12

duidt aan, dat de signalen van laag 1 naar laag 2 gaan. De relatie tussen

y en u is nu :

y(x,y,t1
x Y t

u(x,y,t) ~ ~ ~ s12(x,y,t). (3.8)
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S12(x,y,t) is dus de spatio-temporele impulsresponsie of de Greense functie

van de bijbehorende partiele differentiaalvergelijking. We kunnen nu, net

als in de gewone systeemtheorie, fig. 111.1. vervangen door het blokschema

van fig. 111.2 .. De brede pijlen hierin geven aan dat het hier spatio-

x s y

fig.I11.2. Bet vervangende blokschema voor fig.III.1.

temporele signalen betreft.

MOdellen van deze aard zijn reeds voorhanden. Korn en Von Seelen (1972)

gebruikten een receptieve veldstructuur, uitgebreid met wat dynamica, als

Greensche functie:

s12(x,y,t) = e

2 2
-~

2
2b

1 e a.e

2 2
-~

2b 2
2

e

Rohler (1976) gebruikte een lineaire partiele differentiaalvergelijking.

Beide medellen zullen in latere hoofdstukken neg nader bekeken worden.

Een meer fysiologisch model van het netvlies kan als volgt samengesteld

worden:

We nemen een systeem van 3 lagen. De receptoren (R) worden bevat door

laag 1, die signalen afgeeft aan de rest van het netvlies. Deze signalen

gaan naar laag 2, die de samenstelling bevat van de horizontaal- (B) en

bipolaircellen (B). In deze laag bevinden zich koppelingen. Laag 3 bevat

de amacrine- (A) en ganglioncellen (G); Ook hierin bevinden zich kOPpe

lingen. Voorts is er een wisselwerking tussen laag 2 en 3. Zie ook de
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figuren III.3.a. en III.3.b.

laag 3laag 2laag

--"~_-l
I
I
r

straling

~

fig.III.3.a. Bedradingsschema van het netvlies. Zie ook fig.I.5.

laag 1 laag 2 laag 3

u y Z

fig. I II.3.b. Een drie-lagen model van het systeem van fig.III.3.a.

Voor het systeem van drie lagen geldt:
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x Y t x Y t
y(x,y,t) a

12
(x,y,t) * ~ ,f u(x,y,t) + a

22
(x,y,t) .. ll' ~ y(x,y,t)

x Y t
+ a

32
(x,y,t) !' ~ ... z (x,y,t) (3.9)

x y t
z(x,y,t) = a

23
(x,y,t) ~ it' '" y(x,y,t)

x Y t
+ a

33
(x,y,t) 11' ~ ~ z (x,y,t) (3.10)

Na de drievoudige Fouriertransformatie gaan deze vergelijkingen over in:

Y(jW ,jW ,jW ) = A (jW ,jW ,jW ).U(jW ,jW ,jW) +
x Y t 12 x y t x Y t

A
22

(jW ,jW ,jW ).Y(jW ,jW ,jW ) +
x y t x y t

A
32

(jW ,jW ,jWt).Z(jW ,jW ,jW )
x y x y t

Z(jw ,jw ,jW
t

) = A
23

(jW ,jW ,jW ) .Y(jW ,jW ,jW ) +
x y x Y t x y t

A
33

(jW ,jW ,jW ).Z (jW ,jW ,jW ).
x y t x y t

Waarin

x,W
x

y,W
y

t,W
t

a .. (x, y , t) 0=0 A .. (j W , j W , j W ) •
~J ~J x Y t

Na enige omwerkingen ontstaan dan de volgende uitdrukkingen:
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(l - A
33

) .A
12

·U

Y (3.11)
(l - A

22
) (1 - A

33
) - A

23
A

32

A
12

A
23

U

Z (3.12)

(1 - A
22

) (1 - A
33

) - A
23

A
32

In deze vergelijkingen zijn de argumenten weggelaten. Het vervangende blok

schema wordt nu fig. 111.4.

We hebben nu een fysiologisch model van het netvlies. Hierin kunnen we

filters, welke we in het netvlies menen te herkennen, invullen. We kunnen

bijvoorbeeld AZZ zo kiezen, dat hierdoor de uitgangssignalen van de recep

toren in een zeker gebied met een bepaalde weegfunctie gemiddeld worden.

Deze middeling lijkt ook door de horizontaalcellen verwezenlijkt te worden.

Als we een receptief veld van een ganglioncel kennen (vgl. bijv. fig. 1.7.

en fig. 1.8.) en noemen we deze driedimensionale functie h(x,y), dan

kunnen de filters in fig. 111.4. zo gekozen worden, dat geldt

(3.13)

voor W = O. De argumenten in het rechterlid z~Jn weer weggelaten en
t

H(W ,W ,W )
x Y t

W 0
t

Wx,x

W ,y
Y

0=0 .. h(x,y). (3.13)

We concluderen, dat het goed mogelijk is, bij de modelvorming met de hier

behandelde systeemtheorie van homogene lagen zowel perceptieve als fysiolo

gische gegevens te gebruiken. Zoals in hoofdstuk I al gezegd is, geven deze



y

I
\J1
N
I

fig.III.4. Vervangend blokschema van hat drie-lagen systeem van fig.III.3.b.
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laatste gegevens nog geen infonnatie over de perceptie doch kunnen weI

aanleiding geven tot mogelijke verklaringen van perceptieve verschijnselen.

In het verdere verloop van het verslag zullen nog voorbeelden volgen van

toepassingen van de hier behandelde theorie bij de modelvorming van het

netvlies. Ook zullen nog interessante theoretische aspeeten aan de orde

komen.

Een ander gebruik van de nu behandelde systeemtheorie van homogene lagen

zou kunnen zijn de mogelijkheid analyse-aspeeten van het visuele systeem

systematiseh te bestuderen. In dit systeem bevinden zich neuronen die reage

ren op een horizontaal of verticaal lichtstreepje op het netvlies. lie

fig. III. 5.

Wi!

"iii'

--------I

~- ---
~ -
-\-
-1
--1-- ------
-y----
~,

fig.III.5. Oscillograrnmen van de

activiteit van een zgn. een

voudige eel in de cortex die

orientatiegevoelig is. De ko

lam links geeft de balkvormige

stimuli van het netvlies

weer. Reehts staan de responsies.

Dit: Roufs en Duifhuis

( 19 78)

Het aangeven of dergelijke streepjes op de retina vallen door bepaalde

neurale netwerken kan plaatsvinden met spatio-temporele aangepaste filters.

Zie voor de theorie van aangepaste of "matched" filters bijv. Van der

Grinten en Lenoir (1973).

Voor het aangeven van het eventuele optreden van een bepaald patroon
•

e(x,y,t) uit een gegeven eindige verzameling mogelijke patronen als ingangs-

signaal kan een neuronennetwerk gebruikt worden met als receptief veld

(de fysiologische spatio-temporele impulsresponsie) k e(-x,-y,T - t),

waarin T voldoende groot is. lie ook Marko (1968).

Stel dat de volgende ingangssignalen mogelijk zijn:
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e(x.y.t) = e l (x.t.t) of eZ(x.y,t)

o£ ....... o£ eN(x.y.t).

Als geldt dat

00 T
ff ;
-000

Z
e. (x,y.t)dxdydt = C ,
~

(3.14)

voor i I,Z ••.•• N, dan kan met de schakeling in fig. 111.6. de beste

schatter voor het ingangssignaal bepaald worden op tijdstip T. In de figuur

E

El'·

-jW T
t

e

integra xl(t) 11:
tie oveq- ~~

plaats C
C x

.,
••

Y (t)

••
~(t)

••

fig.III. 6. Spatio-temporele aangepaste filters. E. t staat voor de
~

toegevoegd complexe functie van het spectrum E. van het
~

signaal e.(x.y.t). De laatste elementen zijn signaaldrem
1

pels. Als het ingangssignaal e.(x.y,t) is. dan is y.(T)
1 1

C. De overige y.(T)-waarden. j = 1,2, •.• ,N, j f i. zijn
J

nul.
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staat E. voor de toegevoegd complexe functie van het spectrum
~

E. (jw ,jw ,jwt ) 0=0 e.(x,y,t).
~ x y ~

De laatste "black boxes" in fig. nI.6. zijn drempels die signalen aHeen

doorlaten als ze groter zijn dan de ~aarde C. Uit (3.14) voIgt, dat x.(T)
1

C als e(x,y,t) = ei(x,y,t), in het interval 0 ~t ~ T. Bovendien geldt

dan dat x.(T) < C voor alle j # i. Aan de uitgangssignalen kunnen we nu
J

zien, welk ingangssignaal opgetreden is. We hebben dus een systeem waarmee

spatio-temporele patronen herkend kunnen worden.

De in dit hoofdstuk behandelde theorie heeft het nadeel dat zij niet

altijd toepasbaar is bij het netvlies. Dit is nl. inhomogeen, niet-lineair

en, door mogelijk verschillende adaptieniveaus op verschillende delen van

het netvlies, anisotroop. Toch biedt zij goede mogelijkheden, vooral als

de belichting van de retina zodanig is, dat gelineariseerd mag worden.

Bovendien sluit zij direkt aan bij het gegeven dat psychofysisch aangetoond

kan worden dat ruimtelijke effecten continu verlopen over het netvlies.

De behandeling van spatio-temporele systemen verloopt voorts zeer

overzichtelijk en systematisch. Een ander plezierig feit is, dat de theorie

van de partiele differentiaalvergelijkingen en de systeemtheorie elkaar

de hand reiken door middel van deze theorie.
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IV. Lineaire, spatio-temporele, shift-invarLante systemen. ContLnue equL-

valenten van ruL6telijk discrete systemen.

In dit hoofdstuk zullen we ons bezighouden met lineaire, shift-invariante

systemen. Shift-invariant betekent homogeen en tijd-invariant. Onder

meer zullen theorieen, welke in het voorgaande behandeld zijn, verder

uitgediept worden. Bij wijze van illustraties van de hierdoor te schep

pen mogelijkheden zullen gedachtenexperimenten gedaan worden, zullen be

staande modellen geevalueerd worden en zullen mogelijke, veelal nieuwe

verklaringen van perceptieve en histologische eigenschappen van het net

vlies gegeven worden met hetzij continue, hetzij discrete systemen.

Door discrete en continue systemen met elkaar in verband te brengen,

kan het wellicht uiteindelijk mogelijk worden, een enkel model te bou

wen, dat aile eigenschappen bezit die nu door verschillende modellen

verklaard worden. In dit hoofdstuk zal dan ook een brug geslagen worden

tussen beide soorten modellen, door continue equivalenten van discrete

systemen af te leiden.
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!y.:.~.:._!!~!_~.!g~~en~~_sl2atialezlineaire~_12.!~~E.~-invariantetransmissiesy:..

steem. Hetcontinue.equivalent van een discreet syst~~~.:.

In deze paragraaf zal een continu equivalent van een discreet systeem

afgeleid worden. Het onderhavige systeem is lineair, spatiaal en

plaats-invariant.

Een rij signalen u , n ~ 2, ~ < n < 00, wordt door een ruimtelijke spreiding,
n

gegeven door de rij hm- n , m ~ Z , ~ < m < ro, omgezet in een rij uitgangs-

signalen Y . De rij ingangs- en de rij uitgangssignalen verschijnen ieder
m

op equidisante punten van een lijn, evenwijdig aan de x~a6. De afstand

tussen twee opeenvolgende punten is steeds ~x. Dit, zeer algemene,

discrete transmissiesysteem kan als in fig. IV.I. weergegeven worden.

un+3 Yn+3

Yn+2

~XI
Yn+1

Ix u Ynn

un-\
Yn- I

un-2 Yn- 2

fig. IV.I. Het algemene, spatiale, plaats-invariante, lineaire transmis

siesysteem. Iedere pijl stelt een proportionele koppeling

voor. Van iedere stip op de linkerlijn vertrekken pijlen

naar alle stippen op de rechter lijn.

Het verband tussen u en y wordt gegeven door een discrete convolutie:
n m

00

n=-"">
u h

n m-n (4. I)

Alvorens verder te gaan beschouwen we eerst de tweezijdige Z-transformatie.

Zij gegeven een rij g., i E Z, -00 < i < 00. Definieer:
~



G'(z ,z ) = G (z ) + G (z )
P q P P q q

-58-

-]
E.
i=-oo

en
-1. -i

g.z + L:. g.z
L p. i= 0 L q

(4.2)

Ais er een M
I

> 0 en een xl > 0 bestaan, zodat

dan en slechts dan cdnver~eert de reeks

(4.3)

-} .
-1.E g.z

i=-oo 1. p
G (z ) voor loZ I < Xl.

p P P

Zo ook als er een M > 0 en een x > 0 bestaan, zodat
r r

dan en slechts dan convergeert de reeks

(4.4)

-1.
E g.z = G (z ) veer
i=O 1. q q q

Iz I > x .
q r

Ais xr < Xl' dan voIgt uit de theorie van Cauchy:

uit deze vergelijking en de residustelling volgt, dat de terugtransforma- .

tie van G naar gi dan en slechts dan de oorspronkelijke g. oplevert als
1.

voor alle polen p van G en q van G ge ld t:
p q

Ipi> Xl ' Iq I < X •
r

De tweezijdige Z-getransformeerde van g. wordt nu gedefinieerd als
1.

00

G(z) L:
i=-oo

G'(z,z), (4.5)

hetgeen genoteerd wordt als

Z,X

G(z) 0=0 gi.
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x geeft aan dat de rij g. op punten van de x-as verscbijnt.
1..

Na tweezijdige Z-transfonmatie van vgl. (4.1) volgt:

Y(z) = U(z) H(z) (4.6)

z,x
waarin Y(z) 0=0 Yn'

z,x
U(z) 0=0 un'

z,x
H(z) 0=0 h •

n

We proberen nu een continu'equivalent te vinden voor het systeem van

fig. IV.I. Daartoe denken we enkele extra lijnen tussen de twee

verticale lijnen in die figuur in. Zie fig.IV.2.

I

I

1 1
bemonstering

y x)

lineair
-l-

continu
filter

---------

I
L_r

algoritme om
uit een discreet
signaal een con
tinu te construeren.

fig •• IV.2. Een equivalent van het systeem van fig. IV.I. Het deel binnen

de stippellijnen is continuo

Op de buitenste lijnen verschijnen weer de discrete signalen u en y •
n n

Door de reconstructie ontstaat uit u het continue signaal u(x). Dit ver
n

schijnt op de tweede lijn van links. Uit het continue signaal y(x) op de

derde lijn ontstaat door bemonstering y • h (x) is een continu spatiaal
n c
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filter; afgeleid zal 'Worden hoe h. (.x) s.amenhangt met h •
c n

uit fig. IV.2. voIgt direkt:

y(x)
x

u(x)lllh(xJ.
c

(4.7)

Na tweezijdige Fouriertransforrnatie wardt dit:

Y(jw ) = U(jw )H(jw ).
x x x

We gebruiken als reeonstruetie-algoritme voor u(x)

00

u(x) = E u sine (~ - nJn ~x 'n=-CO

. . (x n) staat voorwaar~n s~nc ~x-

prx
~l6X-

~ - niT
6x

(4.8)

(4.9)

Dit algoritme ~s ontleend aan Shannon en is gekozen opiat u(x) en u
n

beiden preeies dezelfde informatie bevatten. Door (4.9) is u(x) bandbegrensd,

d.w.z.:

1T

U(jw ) = 0 voor Iw I > !;,.x.
x x

uit het theorema van Shannon over bemonstering, zie vgl. (4.9), voIgt dat

u = u(n6 x).
n

Ret filter h;x) werd lineair verondersteid. Dus moet gelden dat

1T

Y(jw) = 0 voor Iw I > !Jx.x x

vit het bemonsteringstheorema voIgt nu:

(4.10)

(4.11)



verband tussen h ex) en
c

Er geldt (vergelijk vgl.
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en y '" y(nA.x).
n

Het verband tussen u(x) en u en y(x) en y is hiermee duidelijk. Het
n n

h is identiek, hetgeen afgeleid zal worden.
n
(4.1)):

00

y(mt.x) '" L u(ni.lx)h -+
m-nn=-oo

Sinc(~x - m)=
00

y(x) L: y (rrulx)
m=-oo

00 00

m"'-<>o n=-oo
u(rulx)h sinc(~x - m\m-n I} (4. 12)

De continue sinc-functie in het tweede deel van (4.12) schrijven we als

een convolutie-integraal:

zodat (4.12) wordt:

00

y(x) {u(n!lx)o (x - ni.lx)} ; sinc(~x + n - m' h -+I) m-n
m=-<>o n=-eo

y(x) (4.13)

waarin r = m-n.

We definieren:

Y' (jw ) = Y(jw ) °P(jw ),
x x x (4.14)

met P(jw)= voor
x

! voor

o voor

Iw Ix
jw Ix
Iw Ix

< rr/t:.x,

= rr/t:.x,

> rr/t:.x.

Vanwege (4.10), inhoudende dat Y(jw ) bandbegrensd ~s, geldt:
x

Y'(jw) = Y(jw )
x x

(4.14) wordt na terugtransformatie:
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x (;-). 1y (x) ~ s.mc L.l.X 6x.

en y' (x) = y(x).

Dit 1n (4.13) ingevuld geeft:

y(x) =[~=~ un sinc(ix - n~ ; ix~.~ h r Sinc(~ - r~ .

Dit vergelijken we met (4.7):

(4.15)

(4.16)

y(x)
x

= h (x) ,. u(x)
c

(4.7)

uit (4.9) en (4.16) voIgt dan dat

1 x.W' 1
AX hex) o=ox -- H(jw )
u 6x x

(4.17)

De continue functie hex) ontstaat dus op dezelfde wijze uit de rij h alsn

het geval was bij y(x) en u(x). De spatiale impulsresponsie h (x) is danc

h(x)/!5.x. Ook nu geldt weer

H' (jw ) = H(jw )P(jw ).
x x x

en H'(jw )= H(jw ).
x x

Resume:
00

y = ~ u h
m n m-nn=-OO

x 1
y(x)= u(x) • E:K hex)

Y(z)= U(z)H(z)

1
Y(jW )= U(jw )6X H(jw )

x x x

Waarin:

(4. 1)

(4.18)

(4.6)

(4.19)
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U ::> u(nLlx),
n

h = h(rfuc).
r

z.x
H(z) 0=0 h = h(~).

n
w .x

H(jwx) o~o h(x).

Het plezierige feit doet zich voor. dat men. am het uitga~gssignaal te

berekenec, zowel de Z- als de Fouriergetransformeerden van het ingangs

signaal en de impulsresponsie van het filter kan vermenigvuldigen. Dit

dan op de factor I/6x in (4.19) na.

We hebben nu het discrete systeem van fig. IV.I. beschreven in termen

van de theorie van continue systemen van hoofdstuk III. Daar nu met

getransformeerden van continue functies gewerkt kan worden. kan fig. IV.2.

oak getekend worden als in fig. IV.3. is gedaan. In die figuur is aan de

monsters u en y energieinhoud gegeven door vermenigvuldiging met
n n

Diracstoten.

bemonste-1
-;:::- H (w )
ux x

pew )!Jx
x

u o(x-nt.x)
n

y o(x-nt.x)
n

constructie
-algoritme voor
het continue
signaal

fig. IV.3. Vervangend blokschema voor het systeem van fig. IV.2.

Het systeem van fig. IV.3. sluit aan bij de vergelijkingen (4.1) en

(4.6). Een equivalent systeem is gegeven 1n fig. IV.4. Dit sluit aan bij

de vergelijkingen (4.18) en (4.19).
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bemon

stering

u c(x-n6x)
n

H(W )
x

bemon

stering

y c(x-n6x)
n

fig. IV.4. Een equivalent systeem met dat van fig. IV.3. (Dit omdat geldt:

H(w )= H(w ) • pew ) ).
x x x

Met de figuren IV.3. en IV.4. is nu aangegeven dat men een discreet

of een continu model mag nemen, net wat het beste uitkomt. De modellen

zijn in elkaar te vertalen.
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.!Y.:.2.:._!!~L~!Ei~!!!~~~2:Eatio-tem12orele~.!.i!!~~i!~~_~hift-invariantetrans

~.:!:~~i-~~l~£Qemmet ruimte.lijk. is.otro~_sig~aa!.werking~..;.

In dit hoofdstuk wordt een continu equivalent afgeleid van het spatio

temporele systeem, dat continu is in de tijd, doch discreet in de plaats.

Zie fig. IV. S.

u(1ltIx,t)

n E: 'Z. -<Xl < n < 00.

s

fig. IV.5. Blokschema voor het algemene spatio-temporele discrete

(in ruimtelijke zin) systeem.

Nadat een equivalent continu systeem is afgeleid, zullen aan de hand

van voorbeelden toepassingen getoond worden van het continue en het discrete

systeem.

We veronderstellen dat S lineair, homogeen, isotroop en tijd-invariant

is. Voor dergelijke systemen Ieert de systeemtheorie, dat het gedrag van S

als voIgt te beschrijven is:

00

, Y (t)= L
m n=-OO

t
u (t) .. h (t)

n m-n (4.20)

Als men (t) weglaat, verschijnt weer verg. (4.1)

Daar S isotroop is, moet gelden dat

h (t)=h+(t)m-n m n
(4.21)
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voor aIle (m,n) ~ Z2. De isotropie van de signaalverwerking komt dan ook

beter tot uiting lon de volgende, met (4.2Q} identieke vergelijking:

00 t
Y (t)= L: w (t) • {u (t) + u + (t}}, (4.22)
m n=O n m-n m n

waarin w (t)= h (t)/2 en
o 0

w (t ) = h (t), n= 1, 2 , ••.
n n

Allereerst zal nu echter een continu equivalent voor vgl. (4.20) op analoge

wijze als in par. IV.2. bepaald worden. Voor de continue y(x,t) nemen we

y(x, t)= ~ Y
n

sinc(Ax - nIT )
n=~

(4.23)

Hetzelfde doen we voor u(x,t) en h(x,t). Dan voIgt op dezelfde wijze als

in par. IV.2. het continue equivalent:

1 x
y(x,t)= ~x u(x,t).

t

* h(x,t) (4.24)

Na tweezijdige Z-transformatie van het x- naar het z -dome in van vgl. (4.20)
x

voIgt

t

Y(z ,t)= U(z ,t) • H(z ,t)
x x x

waarin

Y(z ,t) 0=0 y(x,~
x

(4.25)

en hetzelfde voor U en H. De notatie z wordt hier gebruikt om aan te
x

geven wat het oorspronkelijke domein is.

Na tweezijdige Fouriertransformatie van het continue equivalent (4.24) voIgt:

t
Y(jwx,t)= ~ U(jwx,t) * H(jwx,t)

waarin Y(jw ,t) o~o y(x,t) en hetzelfde voor U en H.
x

(4.26)

Uiteraard kunnen de functies nog vanuit het tijddomein getransformeerd

worden Ook hier ontstaat de continue spatio-temporele impulsresponsie
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(d. i'. de Greense functiel door de monsters h. (tl= h(nfuctt) te vermenig
o

vuldigen met de sincfunctie. en vervolgens op te tellen. Zie fi'g. IV.6.

x

fig. IV.6. Het ontstaan van de Greense functie h(xtt) uit de monsters h (t).
n

In de figuur is de constructie slechts voor een vaste waarde van tt t
l

uitgevoerd.

Aangezien een eenvoudig verband tussen beiden is vastgelegd t kunnen we nu,

naar gelang welke het beste uitkomt t kiezen uit de volgende twee

benaderingen van spatio-temporele systemen:

I. Een benadering uitgaande van continue signalen of een partiele

differentiaal vergelijking (P.D,V')t,

2. Een benadering uitgaande van spatiaal bemonsterde signalen en discrete

systemen.

Beide benaderingen hebben verschillende voor- en nadelen. In het navolgende

zullen t o.m. aan de hand van enkele voorbeelden, de gemakken van elk der

benaderingen aangegeven en de theorieen nader uitgediept worden.

Voorbeeld: De diffusie vergelijking:

Ct 2c(x t t) _ d c(xtt)
a 2 - a t

x
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randvoorwaarden: lim c(x,t}= 0
x-+ ()()

lim c(x,t}= 0
x -+ -00

x,w xc(x,O)= f(x) 0=0 F(W )
x

Na tweezij dige Fouriertransformatie van het x- naar het CJ -domein
x

en Laplacetransformatie van het t- naar het st-domein wordt de P.D.V.:

Hieruit volgt:

(4.27)

Deze laatste uitdrukking is monotoon dalend in de tijd daar door

de gestelde randvoorwaarden u:xf. O. Als f(x)= 8(x), dus F(u:x)= 1,

dan wordt de oplossing van de P.D.V.:

c(x, t)= -&,;r exp {- ~:} !l c
1

(x, t)

[~ 22 a
2

] , dusAls F( u:x)= exp f (x)=~

dan luidt de oplossing van de P.D.V.:

- )c (x, t) -;{ 2'
2 1T(t+ ~

2

exp [- ::,}

(4.28)

(4.29)

Met de spatio-temporele systeemtheorie is het dus goed mogelijk

lineaire P.D.V. 's voor een shift-invariant en isotroop systeem

op te lossen. De Greense functie is c
1
(x,t) in vgl. (4.28). We z~en

hier al ee~ belangrijke eigenschap van spatio-temporele systemen:

Het dynamische gedrag is afhankelijk van de ruimtelijke vorm van

de randvoorwaarde (of de excitatie). Vergelijk bijv. de functies

van de vergelijkingen (4.28) en (4.29). De demping in deze uitdruk-
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kingen is ook nog afhankelijk van het observatiepunt x. De invloed

van de geemetrie ep de dynamic a is ook te zien in vgl. (4.27).

De pool is daar -w 2
x

Het continue systeem kan ook gediscretiseerd worden zonder verlies

van informatie. Uit vgl. (4.28) voIgt dat

I
~x h(x)= cj(x,t).

Het ingangssignaal ~s de randvoorwaarde en het uitgangssignaal is

de oplossing. Als C(w ,St)=O veor Iw I > I/~x, dan mag het systeemx x
bemonsterd worden met monsterafstand bx. Dan geldt:

We hebben nu een discreet model, waar snel mee gewerkt kan worden.

In het algemeen zal een continu spatio-temporeel, isotroop systeem

een overdrachtsfunctie van de volgende vorm hebben:

n
II (s - f. (w )

j=1 t J x
(4.30)H(W ,s )= A

x t P
II (s - g. (w )

j=1 t J x

Vanwege de ruimtelijke isotropie zijn aIle functies f. en g. even.
J J

Aan de hand van verg. (4.30) kunnen enkele dingen snel ingezien

worden:

- Het systeem is asymptotisch stabiel dan en slechts dan als

g.(w) > 0 voor alle W S R en aHe j S Z, I ~ j ~ p.
J x x

- Zoals we al gezien hebben in het vorige voorbeeld hebben ruimtelijke

variaties invloed op hat dynamisch gedrag. De polen en nulpunten.

in het s -vlak worden bepaald door de plaatsafhankelijke verdeling
t -

van de excitatie.

Er volgen enkele voorbeelden.
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Y~~!~!:~ld_~et betrekkin~E-~~_~E~~i:li:E~i:E_~aneen spatio-temEoreel

~~!~~~~g~E_mod~~vanR~hler.

R~hler (1976) postuleerde een netvliesmodel waarbij hij ervan uitging

dat het netvlies opgevat mag worden als een half-oneindige, homogene

ruimte, opgespannen door vectoren (xtYtz)T, (xtYtz) E R3
t z ~ O.

Op z=O staat het ingangssignaal in de vorm van een randvoorwaarde.

Op zl > 0 verschijnt het uitgangssignaal. Als P.D.V. voor het systeem

koos R~hler

·1 au(x,y,ztt)
k at

k > 0, T >0.

Au(x,YtZ,t) - ~lu(x,y,z,t) - aZu(x,y,z,t - T).

~ is de Laplace-operator. We zullen niet ingaan op de zin van de

P.D.V., doch slechts de stabiliteit ervan onderzoeken.

Na eenzijdige Laplace-transformatie van t naar St en tweezijdige

Fouriertransformaties van het X- t y- en z-domein naar resp. het

wx-, wy- en wz-domein volgt uit de vergelijking:

Om de vergelijking overzichterlijker te maken stellen we

= (w 2 + w 2 + W 2)kT.
x Y z

De "karakteristieke" vergelijking luidt dan:

s + a 2 exp(-s) 2
-X - a

1
•

Het systeem is instabiel als er voor deze vergelijking een oplossing

in het s-domein bestaat met Re{s} > 0, bij een zekere waarde van X.

Het bestaan van zo'n oplossing is dus afhankelijk van de parameters

a
j

en ~2' We zien al, dat als a l « 0, en X voldoende klein iS t

er een oplossing is met positief reeel deel.
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We zoeken nu de grens in het al~2-v1ak tussen de gebieden waarbij

resp. stabiliteit en instabi.liteit- optreden. Omdat instabiliteit

optreedt bij a, « 0, zal in het gebied links van deze grens
•

(a1s a
l

de horizontale as van het viak is) instabiliteit optreden.

De grens wordt bepaald door de oplossingen van de "karakteristieke"

vergelijking met Re {s} = O. Stel dan s= jb. Dit ingevuld in de

"karakteristieke" vergelijking levert het steistel

2
a Z cos b = -X -a 1,

b= azsin b.

We zien, dat de grens ~n het al-aZ-vlak naar links verschuift als

X toeneemt. Het systeem is echter pas stabiel, als het dat is voor

aIle waarden van X. Voor de grens nemen we dus de gevaarlijkste

waarde~ X=O. We houden dan de volgende parametervoorstelling van

de grens over:

a z cos b = -{:tl

a z sin b = b , b= parameter.

We namen b zodanig, dat de grens zo ver mogelijk naar rechts

verschuift. Als -I ~ a Z ~ I, dan voIgt uit de tweede vergeIijking

van het stelsel dat b= a. Dus a) + a z = O. Voor a Z < -) geldt dat

a Z~ ~l ~ -a2· De meest rechtsliggende grens is dus at + a z = o.
Voor a Z > -I moet de parameter b ~ 0 zijn, de grens komt dan rechts

van de 1ijn a
l

+ a Z = 0 te liggen. Na enig rekenwerk voIgt fig. IV.l.

In de gearceerde gebieden is het systeem instabie1. RBhler koos

de parameters a
1

en a Z zodanig, dat al + aZ < O. Zijn model is dus

instabiel en derhalve niet fysisch verantwoord.
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fig. IV.7. Het vlak, opgespannen door de parameters a
1

en a
2

van

het model van R~hler, met daarin gearceerd aangegeven

het gebied waarin het model instabiel is.

-1

/

/

/asymptoot

/
/

/
/

/
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Y2Q!2~~!9~_!~v12~~~_!E~!b~!~_~~!b~!i~~_2E_~~!-~~amischegedrag

.vanhet .netvlies. -

Robson (1966) heeft metingen gedaan aan het visuele systeem met

lichtpatronen waarvan de luminantie als functie van de plaats en de

tijd beschreven kan worden ~oor

, ,
L(x, t)= L (I + m cos W x· cos w t).

o x t

m is het contrast. L is de gemiddelde luminantie.
o

In fig. IV.a. is zorn lichtpatroon gegeven op een bepaald tijdstip.

fig. IV.8. Een sinusvormig lichtpatroon.

Voor verschillende w '-waarden werd de contrastgevoeligheid
x

als functie van Wt ' gemeten. Hetzelfde werd gedaan als functie

van W
x

' bij verschillende wt'-waarden. Zie de figuren IV.9. en IV.IO.

De contrastgevoeligheid kunnen we zien als het uitgangssignaal

y(x,t), het ingangssignaal is L(x.t). Na Fouriertransformaties

ontstaat dan de overdrachtsvergelijking~ (afgezien van de constante
achtergrond)
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2 -
Y(W W J. co 'IT R(W W l.m.l6(w -w '} + 6.(w

x, t x, t x x x
W '}J [-0 (w - W 'l +

x t t

o.(wt + wt')J

Omdat H een even functie moet z~Jn van wx ' wordt dit:

we aannemen dat Hook een even functie van wtis. In de figuren IV.9.

en IV.IO. is dus H(W ,w ) uitgezet. We zien weer een duidelijke be
x t

invloeding van ruimtelijke varia ties in het ingangssignaal op het

dynamische gedrag en omgekeerd.

• I " r ! ! ' ! " ! r

300

100

~

~...
iiiz 30
w
en

...:

... 10
z
o
u

.-------._--'.

0-3 10 30 0·3 10 30
TE~' PORA, FREOUENCY (cyc(e./5e~Ond)

Fig.IV.9. Contrastgevoeligheid

als functie van w bij w /2n
t x

= 0,5 (0), 4 (e), 16 (t:,.) en

22 (!) cycli per graad.

SPATIAL FREOUE NCY I cvcles/Cegrr. I

fig.IV.10. Contrastgevoeligheid

als functie van w bij w /2n =x t
1 (0),6 (e), 16 (LI) en 22 (&)

Hz.
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In hoofdstuk I, fig. 1.13., hebben we gezien dat ronde stimuli met

verschillende diameters verschillende temporele impulsresponsies

opleveren. Er zal nu een verklaring voor dit verschijnsel,

in samenhang met de puntspreidfunctie (fig. 1,10.) gegeven worden.

We gaan uit van stimuli die gesuperponeerd worden op een groot

omgevings- en een achtergrondniveau. De stimuli zijn klein. Hierdoor

mogen we aannemen, dat het netvlies isotroop en lineair reageert.

Gemakshalve nemen we ook nog homogeniteit aan.

In het kader van een verkenning van netvliesmodellen is het nog

niet nodig te werken met de echte psychofysische meetresultaten,

zoals gegeven in de figuren 1.10., 1.13.1. en 1.13.2. Derhalve gaan

we uit van de -gestileerde- "gegevens" van figuur IV. II.

De impulsresponsies worden gemeten door flitsje (I) (zie fig.IV.II)

goed zichtbaar te maken en flitsje (2) net niet. Door de daartoe

nodige intensiteiten van de flitsjes te meten voor verschillende

waarden van T bepaalt men de gewenste responsies. Zie voor de

meetmethode ook par. 1.4. bij de temporele impulsresponsies.

We discretiseren het systeem nu in ruimtelijke zin met als monster

afstand een eenheid ~. De vergelijking voor het systeem luidt
volgens vgl. (4,22):'

co t

Yk(t)= L w (t) • {uk (t) + ~ (t)}n -n K+n
n=O

(4.31 )

Yk(t) zijn de uitgangs- en uk(t) de ingangssignalen. De Yk(t)'s

worden elk aan een detector Det(d) meegedeeld. Men neemt iets waar

als een of meer detectoren iets doorlaten, hetgeen, in analogie met

het temporele Roufs-model (zie fig. 1.9.), gebeurt als IYk(t)l~ d.

Het schema van het model, dat we het spatio-temporele Roufs-model

noemen, is gegeven in figuur IV.12.
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(2)~/
- JJt-- /"-!'- --
(I) /

/- - -
/ /

/ /
/

De stimulus voor de meting van de impulsresponsies.

sign.r ,ignor
ampl. ampl.

t . )

<P = eenheid ~ <P 3 eenheden ~

De impulsresponsies.

. 1 r1s1gnaa -

amplitude

-:-4 -3-2 2 3

De gestileerde puntspreidfunctie.

fig.IV.1 I, De gestileerde gegevens voor het discrete model.
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ingangssignalen:

Det(d) Det(d) Det(d)

Uitgangssignalen.

Det(d) Det(t)

fig. IV. 12. Het spatio-temporele Roufs-model. Aileen de verbindingen

naar YO (t) zijn getekend.

We zullen nu aan de hand van de gegevens van fig. IV.;11. zo' n model

bouwen. In fig. IV. II. zijn de functies F (t) en F
b

. (t) gedefinieerd.mo ~

In dit gedachtenexperimentje doen we nag de volgende, vereenvoudigde,

aannamen:

co co

f F (t)dt= I f Fbi(t)dt= 0 ,
mo

-00 -00

max F (t)= max Fbi(t)= I .
t mo t

min Fbi (t) > -I drempelwaarde d=l
t

De gegevens worden als voigt verwerkt:

1. Als uo(t)= oCt) en de overige Uk(t}IS zijn nul (afgezien van het
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achtergrondniveau), dan is de temporele impulsresponsie F (t).mo
Dit kan als volgt geinterpreteerd worden (zie ook de beschrijving

van de meetmethode in par. 1.4.): Een der yk(t)'s is F (t). Voormo
alle overige yk(t)'s geldt:

I yk(t) + f(t) I ~ d, met f(t) ZQ dat I Fmo(t) + k(t) I = d.

2. Als u (t)=I, en de overige ingangssignalen zijn nul, dan wordt de
o

responsie: (gestileerde puntspreidfunctie)

Als functies van de tijd hebben we slechts Fmo(t) en Fbi(t) tot

onze beschikking. Uit de aannamen betreffende Fmo(t) en Fbi(t)

en vgl. (4.31) voIgt dan:

00 00

Yo(t)= f 2wO(t)dt=l= f {Fmo(t) + aFbi(t)}dt.
_00 -co

00

yl(t)= Y_
I
(t)= f

_00

00

00

w (t)dt= -!= f
I

-00

00

{-!F (t) + bFb,(t)}dt.mo ~

y
2

(t)= Y_
2

(t)= f w
Z

(t)dt=02 f C' Fbi(t)dt.
-00 _00

a,b,c= constant.

uit 1. en 2. kan nu volgen:

2wO(t)= F (t).mo

wl(t)= -!Fmo(t) + bFbi(t).

w2(t)= c • Fbi(t).

3. Als u_l(t)= ~O(t)= ul(t)=O (t) en de overige uk(t)'s zijn nul,

dan wordt de impulsresponsie Fbi(t). De interpretatie is analoog

aan die onder I.

4. Als u_l(t)= uO(t)= u1(t)= 1 en de overige ingangssignalen z1Jn

nul, dan wardt de responsie: (gesommeerde puntspreidfuncties)
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Y_Z(t)= y2(t)= -!~

y_l(t)= yl(t)= !~

Er mag gesteld worden dat

co 00

Yo(t)= J {ZwO(t) + Zwj(t)}dt= 0= J eoFbi(t)dt.
-00 -00

00

yl(t)= y_t(t)= J {ZwO(t) + wl(t) + wZ(t)}dt = !=
00 -00

~oo {!Fm_(t) + f.Fbi(t)}dt.

00

Y2(t)= y_Z(t)= J {w1(t) + w2(t)
00 -00

J {-!F (t) + geFb,(t)}dt.
-00 mo ~

e,f,g= constant.

+ w (t)}dt= -!=
3

Uit 3. en 4. kan nu volgen:

ZwO + Zw j= Fbi' (door 3. wordt e=I),

!F + foFbi~
mo

Samen met de bevindingen onder 2. betreffende wo' wI en Wz levert dit:

2wO(t)= F (t),
ma

Wz en w3 zijn nu nog vrij te kiezen. nit doen we zodanig, dat de

interpretaties van de meetresultaten onder I. en 3. bewaarheid

worden.



-80-

o(t). (Puls-punt).

signaaldrempel d=l f- - - t - - - - -
i YI ( .I--00r00---....,...--y2 ( t J...----..,L:.::::::::::..--

YO(t) y_l(t y_2(t
-1 sig;.a;lckempeld=-] -1- - - - - -I - - - - - --

t -.f>

geval 2. uO(t) = I. (Punt).

t-,

Yi il- ~........_--J-----~i,;;;=..:.l------
i=-2 i=2

geval 3. u_1(t) u I (t) =0 ( t). (Pu15 -v1ak) •

t--f> t--(>

1. (Vlak).

i=O
Yi i

I--r---~L-_-~----:--.L...-_--_-

Fig.IV.13. De resultaten van simulaties met spatio-temporele Roufs-model.
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Kies bijvoorbeeld:

w =2

De resultaten van de simulaties met het aldus bepaalde model kan men

vinden in fig. IV~ 13. Deze zijn eenvoudig te berekenen met vgl.

(4.31). Hieruit blijkt. dat het model aan alle gestelde eisen voldoet.

Ondanks het gestileerde karakter van de grafieken. is met dit

eenvoudige modelletje een mogelijke verklaring gegeven voor de

samenhang tussen de voornoemde werkelijke psychofysische meetresul

taten. We kunnen nu inzien. dat het spatio-temporele Roufs-model

de volgende belangrijke voordelen heeft:

- Het is door zijn eenvoud gemakkelijk te implementeren. zonder

dat men de meetresultaten aan ingewikkelde wiskundige bewerkingen

moet onderwerpen.

- Zolang op het midden van de stimulus gefixeerd wordt bij de

psychofysische metingen. speelt de inhomogeniteit van het netvlies

geen rol:

Moeilijkheden ontstaan. als het omgevingsveld weggelaten wordt. In

dat geval treedt anisotropie op. Hierop wordt in hoofdstuk 5

teruggekomen.

We keren even terug naar het modelletje. We bieden de volgende stimu

lus aan:

3
uO(t)= T o(t).

3
u

2
(t)= u_2(t)= 2~t - !T).

waarin T het tijdstip is waarop F (t) en Fbo(t) maximaal z~Jn. De overigemo ~

ingangen zijn nul. Door de berekende functies wo' wJ en w2 in te vullen in

(4.31) is de responsie eenvoudig te berekenen. Deze is gegeven

in fig. IV.14. We zien hierin dat het effect optreedt dat men eerst aan

de buitenkant. bij Y2 en y-2. een flits ziet, dan bij YI en y_I. en

vervolgens in het midden bij YO' In de werkelijkheid blijkt een aanverwant

effect op te treden.
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~.\ )
t

)
t

=1---

J..

- Yl(t) r
I'-_+~---~ Y_} (t) ......---tlIr-----tl----it--7-+

-- -

t

fig. IV. 14 Responsie op uO(t)= o(t). u_ 2(t)= u2(t)= o(t - T), de

overige ingangen zijn nul. 3ij de uitroeptekens treedt

waarnem~ng op.

Als men een smal lichtflitsje aanbiedt en even later een ringvormig

flitsje daar omheen, dit met gelijke, kleine intensiteiten, dan

ziet men een lichtflitsje uit elkaar spatten.

Noot: De naam "Spatio-temporeel Roufs-model" is hier gekozen
----- wegens de analogie met het gewone Roufs-model ( zie fig. 1.9)

en is niet afkomstig uit andere literatuur.
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In de laatste twee voorbeelden hebben we twee meetmethoden gezLen ter

bepaling van de spatio-temporele overdrachtsfunctie. Met de in plaats en

tijd sinusvormige patronen bepaalt men een continue overdrachtsfunctie,

met de ronde flitsjes een ruimtelijk discrete spatio-temporele impulsrespon

sie. Deze laatste meetmethode is gebaseerd op het spatio-temporele

Roufs-model. Zij is nieuw, in zoverre dat men op deze wijze nog niet

geprobeerd heeft spatio-temporele impulsresponsies te bepalen.

De eerstgenoemde meetmethode, met de sinusoidale patronen, heeft het nadeel

dat de lichtbeelden vrij uitgestrekt zijn. Het netvlies is nl. inhomogeen.

Een sinus wordt dan ook waarschijnlijk niet meer zo overzichtelijk bewerkt.

Om aan deze moeilijkheid het hoofd te bieden, moeten we dus met meer

gecomprimeerde beelden werken. Een mogelijkheid hiertoe biedt de Hankeltrans

formatie (zie bijv. Papoulis (1968» voor een rotatiesymmetrisch systeem:

De Hankelgetransforrneerde H(w) van de rotatiesyrnmetrische functie her)
/;2 2'(r= x + y ) is:

co

H(w)= f r her) ·Jo(wr)dr.
o

J o 15 de O-de orci~ Besselfunctie.

We noteren:

r,w
her) 0=0 H(w).

De in- en uitgangssignalen van rotatiesymmetrisch systeem met impulsresponsie

her) hangen samen volgens

Y(w)= 2n H(w)U(w).

Nu 1S de Hankelgetransformeerde van J
O

de Diracstoot:

r,w 1
JO(ar) 0=0 ~(w - a).

Het netvlies kan rotatiesymmetrisch verondersteld worden. De overdracht

schrijven we nu in Hankelgetransformeerden van r naar w:

Y(w,t)= 2n H(w,t)U(w,t).

Als ingangssignaal nemen we
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u(r,t)= J o(ar).&(t1.

Na transformatie lS dit:

1U(w,w )= ~(w - a).
t a

Het uitgangssignaal ~s dan evenredig met de overdrachtsfunctie:

H(a t)Y(w,t)= 2w ' • 8(w - a)
a

y(r,t)= 2w H(a,t).JO(ar).

w,r
0=0 y(r,t).

J o is maximaal voor r=O. Daar zal het eerst de zichtbaarheidsdrempel over

schreden worden. Men meat dus y(O,t), die evenredig is met H(a,t). Het

ingangssignaal J
O
(ar).8(t) ~s aanmerkelijk gecomprimeerder dan het sinus

patroon. Zie fig. IV. l~.

fig. IV.IS. Een rotatiesymmetrisch sinusvormig lichtpatroon en een patroon

volgens een Besselfunctie.

In het laatste voorbeeld hebben we gezien, dat met ronde flitsjes de

spatio-temporele impulsresponsie (Greense functie) in discrete vorm ook

bepaald kan worden. Deze stimuli zijn nog gecomprimeerder dan de Besselfuncties

en eenvoudiger te verwezenlijken.
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!~~~~tlet continue equivalent van tineaire~ homogeneJ isotr~E~_~~~~l~

netwerken.

In deze paragraaf zal uitgegaan worden van homogene, isotrope netwerken van

lineair werkende neuronen en synapsen. Een neuraal systeem kan ongeveer

Iineair werken als aIle neuronen steeds vuren (actiepotentialen genereren).

In ce retina menen we een (quasi-) lineair neuraal netwerk te herkennen.

In de hier te behandelen netwerken worden de neuronen verdeeld in twee

groepen: de exciterenden en de inhiberenden, dit omdat een neuron of

aIleen exciteert, of aIleen inhibeert. We zullen zo naar een netwerk toe

werken, dat verwant is met het twee-Iagen model van Morishita et.al., dat

behandeld is in hfst. II.

Ruimtelijk continue eouivalenten van de netwerken zullen steeds gegeven

worden. Hierdoor wordt het mogelijk, ruimtelijk continue, isotrope,

lineaire, homogene systemen te vertalen in discrete systemen, die hier,

geinspireerd door fysiologische en histologische gegevens, afgeleid worden.

Daardoor kunnen op systematische wijze allerlei functies verwezenlijkt

worden met neurale netwerken. Zodoende kunnen discrete en continue systemen

elkaar ver~ijken. Hoewel hier gewerkt wordt met neurale systemen, zijn

deze, zoals zal blijken, toch bruikbaar als perceptieve modellen.

Een andere, meer perceptieve reden om onderscheid te maken tussen excitatie

en inhibitie is, dat in de perceptie (zie bijv. Korn en Von Seelen (1972))

verschijnselen optreden, waarin men een analogie met voornoemde fysiologische

verschijnselen meent te herkennen. Zo wordt het positieve deel van de

puntspreidfunctie (zie fig. 1.10) toegeschreven aan excitatieve, en de

negatieve rand aan inhibitieve processen.

Zoals gezegd gaan we uit van lineair werkende neuronen. Zie fig. IV. IS.

We nemen aan, dat het uitgangssignaal y(t) gegeven wardt door

(4.32)

waarin Teen lineaire operator is, gekenmerkt door integral en en afgeleiden
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-----o~: inhibitie

-----e.: excitatie

y (t)

~ , ,if

t '\

a b c

if

fig. IV.IS. Schematische weer gave van een neuron.

naar de tijd.

We vergelijken nu fig. 1.8. (een receptief veld) en fig. 1.10. (de

puntspreidfunctie) met fig. IV.16. Hierin wordt de sombrerovorm gegeven als

de som van een positieve en een negatieve Gaussische kromme, welke we

toeschrijven aan resp. excitatieve in inhibitieve processen.

,,
I
I
I
I,
•,,

I
I,

I
I,

I

,#,/

''''''s~onsie,
\,
\,,
'- excitatief,
\,,,,,

\
\ ,,

radl.ale positie

fig. IV.16. De sombrerovorm als de som van een positieve en een negatieve

Gaussische kromme.
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fig. IV.17. Een neuraal spatio-temporeel, lineair netwerk met gescheiden excitatie en inhibitie. Allp.en de

bedrading voor y. "(t) is gegeven. De optellers kunnen evt. uitgebreid worden met dynamica.
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We vinden de mogelijkheid tot zo'n opbouw van een receptief veld terug

in het neurale netwerk van fig. IV.I7. In laag 1 wordt in horizontale

richting geexciteerd. 20 exciteert de ingang met u.'(t) via v '(t)
L 0

het neuron met y. '(t) als uitgangssignaal, Gn via de twee filters met
1

VI '(t) als impulsresponsie de neuronen met Yi+1 '(t) en Yi-I '(t) als

uitgangssignalen. In laag 2 wordt in horizontale richting geinhibeerd. y. "(t)
l.

is de som van de resultaten van beide processen. Opdat het netwerk de

eigenschap heeft, dat ruimtelijke variaties over de ingangssignalen invloed

hebben op het dynamisch gedrag, bestaan de lagen I en 2 uit netwerken,

gelijkend op het spatio-temporele Roufs-model. Vergelijk het netwerk

in het kader van fig. IV.!7. met fig. IV.!2. Het netwerk in fig. IV.I7.

is lineair, isotroop en homogeen. We kunnen derhalve. aansluitend bij

vgl. (4.22), de volgende vergelijkingen opstellen.

00

Y '(t)= L
m n=O

t
v'(t).fu '(t)+u (t»)n L: m-n· m+n (4.33)

(4.34)

Stel dat de ruimtelijke, onderlinge afstand tussen de punten met de signalen

u. 'et) ~x is. 20 ook voor de signalen y. 'et) en y. "(t). Op analoge wijze
1. 1. 1.

als in par. IV.2. construeren we een continu equivalent voor het systeem

van fig. IV.17. Het continue spatio-temporele signaal y'(x.t) bijv. ontstaat

als voIgt uit de rij y.'(t) (i= -00, .... -1,0,1,..--(0):
1.

We stellen:

(4.35)

co

g' (x, t)= L
n=O

co

h"(x,t)= L
n=O

vn' (t) r:inc(~x - n) + 'inc(~x + ~

w.," (t) ~inc(~x - 0) + Sinc(1x + ~

(4.36)

(4.37)
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Uit (4.33) en (4.34) volgt dan, weer op analoge wijze als in par. IV.Z., dat

x t
y' (x,t)= h g'(x,t) _ • u' (x,t) ,

x t
y"(x,t)= y'(x,t) -lx h"(x,t) 1'. y'(x,t)

Na Fouriertransfonnaties volgt uit deze twee vergelijkingen:

Y I 1 (w w) = y' (w w) - _1_ H' I (w w) y I (w w)
x' t x' t ~x x' t x' t

De totale overdracht van het systeem wordt beschreven door:

(4.38)

(4.39)

(4.40)

(4.41)

We transformeren v' en h" uit (4.38) en (4,39) met de Z-transformatie

van het x-domein naar het z -domein en met de Fouriertransformatie
x

van het t- naar het Wt-domein:

co

G'(z w)= L:
x' t n=O

-n nV I(W )(z + Z )
n t x x (4.43)

co

H I I(z w) = L: w I lew J< z -n + z n)
x' t n f1 x xn=O

Er geldt nu voor het systeem:

yl (z .w
t

)= GI (z ,Wt)U I (z ,w )
x x x t

yll(Z w)= yl(Z w) - H"(Z W )yl(Z w)
x' t x' t x' t x' t

(4.44)

(4.45)

(4.46)

Het onderhavige netwerk kan dus naast (4.42) ook als voigt beschreven worden:

(4.47)
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In de voorgaande vergeIijkingen corresponderen G' en Hff steeds met resp.

de excitatieve en inhibitieve processen.

Y~~!£~~1£~_~~_~~~2!~!2~~~_~12_~~~_~~~_~~£itati~~_~~_i~~i£i!i~Y~_E!££~~~~~~

~~!-~££el_y~~!~enY£~_~~~l~~~

Korn en Von Seelen vatten de retina op ais een continu systeem. Geinspireerd

door fysiologische metingen namen zij de volgende spatio-temporele impuls

responsie (Greense functie):

f(x,t)= exp [_x
2 2] exp(-t!T \) - a exp [_~2 ) exp(-t!T 2)

c\ (Ax) J c2 <6x) J
1" 2 >T , C > C , 0 < a < I.\ 2 \.

(4.48)

We z~en duideIijke overeenkomst met fig. IV.\6.: De eerste term van het

rechteriid van (4.48) is de positieve Gaussische kromme. welke ais het resul

taat werd gezien van excitatieve processen. De tweede term is de negatieve

kromme, welke aan inhibitieve toegeschreven werd. We vertalen (4.48) nu in

een vergelijking zoals (4.47). De impulsresponsie schrijven we als:

\ \ 2 x t
f(x,t)= flx g'(x,t) - (flJ g'(x.t) •• h"(x,t),

hetgeen ontstaat door (4.42) terug te transformeren naar het x- en het

t-domein en u'(x,t)=o(x)O(t) te nemen. Als we f(x,t) over de plaats

bemonsteren met (voldoende kleine) monsterafstand flx, dan mag gesteld worden

dat

g'(nlx,t)-h exp t:~:] exp(-tii I)'

n E: Z, - 00 < n <00.

Na Fouriertransformatie van t naar w voIgt hieruit:
t

V '( w)=
n t

n= \ ,2, ••.
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G' (z w)=
x' t I'w +J t

-nzx
(4.49)

[
Z J \-t)Z -x ex --

a(~x) exp Z Z P TZ
C z (L\x)

x t
g'(x,t) •• h"(x,t)=

dus:

G'(z W)H"(z W)=
x' t x' t

00

Z
a(~x) L:

n=-OO

·W +
J t

-n
zx

(4.50)

Uit (4.49) en (4.50) voIgt dan:

00

H' , (z w) = a~x
x' t

Z
-n

l: exp 2
n=-OO Cz
00 Z

-n
exp --2

n=-OO C
I

-n
z

x

-n
z

x
[

jW
t

+

'w +J t
=

[~ bn zx~ [iW
+ I/T~af,x

jW: + I/L
Z

(4.51)
n=-oo

met b = b • De filters W "(w ) zijn nu:n -n n t

w "(w ) = ab.x b tWt + lIT ~ n=1 ,Z, •.•
n t n jWt + I I-rZ

a~x90 [iWt + I!T~ n=O.
--2-

JWt
+ 1hZ
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responsie v '(t)
n

met w "(t). Het model van Korn en Von Seelen biedt dus als spatio-
n

-temporeel model niet veel mogelijkheden. Toch kunnen we weI beinvloeding

van het dynamisch gedrag door ruimtelijke variaties ~n het ingangs-

Dit de uitdrukkingen voor v ' blijkt, dat aIle filters met als impuls
n

van n onafhankelijke dynamica hebben. 20 ook de filters

signaal verwachten. De overdrachtsfunctie voIgt uit de vgl.(4.49) en (4.50):

[ .2100 -n
I exp ~ Zx-

n

n=-oo I
G' (z ,w ) - G' (z ,w )H"(z ,w ) = !:J.x ---------

x txt x t

2a (!:J.x)

We zien, dat de nulpunten ~n het w -domein functies z~Jn van z , en dus
t x

gevoelig zijn voor ruimtelijke variaties. De polen zijn echter constant.

De waarde van het model is dan oak niet zo zeer het spatio-temporele

gedrag, doch het onderscheid dat er gemaakt wordt tussen excitatie en

inhibitie. Gezien de overeenkomst tussen de puntspreidfunctie en het

centre-on receptieve veld (beiden hebben de sombrero-vorm) menen we ana

logien te herkennen in de perceptie met deze fysiologische begrippen.

Stel nu dat v '(t) in fig.IV.17. voor iedere waarde van n opgebouwd kan
n

worden uit een filter met een van n onafhankelijke impulsresponsie f(t)

en een daarmee in cascade te schakelen lange leiding met lengte n!:J.x en

van n onafhankelijke karakteristieken. Men diene bij de term "lange leiding"

niet al te sterk te denken aan de uit de techniek bekende leidingen.

Wellicht zijn wel zeer eigenaardige karakteristieken nodig. Onder deze

voorwaarde voor v '(t) kunnen we laag I in fig.IV.17. opvatten als een
n

rij identieke filters, die elk een ingangssignaal u '(t) aangeboden krijgen,
n

en een lange leiding, die correspondeert met de afzonderlijke lange leiding-

en van de filters v '(t) en de optellers. De signalen y '(t) verschijnen
n n

dan op de leiding op equidistante punten met onderlinge afstanden !:J.x. Als

w "(t) aan een zelfde voorwaarde voldoet als v '(t), dan kan fig.IV.17.
n n
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vervangen worden door fio ' TV .18. (Zie volgende pagina). We Zlen een

duidelijke overeenkomst met de structuur van de retina, welke schematisch is

weergegeven in fig. 1.5.

Opmerking: Uit het voorgaande blijkt, dat bij het model van Korn en Von Seelen

de lange leidingen in fig. IV.18. slechts slechts proportionele verbindingen

zijn. Het systeem van fig. IV.1B. heeft slechts dan van de spatiale frequentie

afhankelijke polen in het wt-domain, als de lange leidingen polen hebben die

afhankelijk zijn van de lengte van de leidingen.

We maken nu pas op de plaats om het voorgaande te recapituleren. Uitgaande

van een netwerk van neuronen en een fysiologisch zinvol onderscheid tussen

excitatie en inhibitie hebben we een model afgeleid, dat een structuur

heeft, verwant aan die van de retina. In dit model is het onderscheid

tussen excitatieve en inhibitieve processen terug te vinden. Daarenboven

biedt dit model wellicht voldoende spatio-temporele mogelijkheden voor

een perceptiemodel. Fysiologische eigenschappen van het netvlies, die

aanleiding geven tot mogelijke verklaringen van perceptieve eigenschappen,

kunnen in dit model wellicpt goed ingebouwd worden. De vergelijking (4.42)

geeft een continu equivalent van het netwerk van fig. IV.IB. Een groot

voordeel van het netwerk met de lange leidingen is, dat het aantal parameters

veel kleiner is dan bij bijv. het spatio-temporele Roufs-model. Bij het

laatstgenoemde model moeten de filers w (t) bepaald worden voor wellicht
n

een groot aantal waarden van n. Bij hat model met de leidingen hoeven slechts

f(t), get) en de karakteristieken van de leidingen bepaald te worden.

We gaan nu vanuit het systeem van fig. IV.I? naar een neuraal netwerk

toewerken, dat verwant is met de modellen van Morishita et.al. Daartoe brengen

we een kleine modificatie aan In fig. IV.I?, door de onderste opteller weg

te laten, en y.' 'Ct) te beschouwen als het uitgangssignaal van de op een
1

na onderste opteller. Nu koppelen we het systeem terug, en voeren extra

ingangs~ignalen u.' I(t) toe, i= -oo, ••• -I,O,I, .•• ,~. De ingangssignalen
1

u. 'I(t) worden via schakelingen, gelijkend op het spatio-temporele Roufs
1

model, toegevoerd aan de optellers die de signalen y. II(t) vormen. Deze
1

uitgangssignalen worden, weer via spatio-temporele netwerken, inhibitief

teruggekoppeld naar de optellers die de signalen y. I(t) vormen. In fig.
1

IV.19. is het netwerk in twee stukken gegeven. Een schema geeft de vorming
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fig. IV.lB. Een mogelijk equivalent systeem met dat van fig. IV.I? Voor verklaring: z~e tekst.
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Y 'f(t) u f(t) Y "(t) u ICt)
m- m-) m-) m

y "(t)
m

u l'(t) y I"(t) u 2 ' (t)
m+ m+ m+

y • (t)m

ym- 1 ' ( t ) U 11 ( t ) Y I (t)
m

Y " (t)
m

um+) "( t) Ym+ '( t) u H(t)
m 2

fi8. IV.19. Een teruggekoppeld neuraal netwerk. Het schema 1S 1n twee delen

gegeven.
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van het signaal y.'(t) weer, het andere de vorming van y."(t}.
~ L

Het teruggekoppelde systeem is weer lineair, homogeen en isotroop. We

beschrijven het dan ook weer op de bekende manier:

y '(t)= -~ w let) ~ [y 'let) + y "(t~
m n=O n m-n m+n j

+~ v'(t)~ru '(t)+U+'(t)
n=O n Lm-n m n 1

y"(t)=~ w"(t)~ry '(t)+y '(t~
m n=O n L: m-n m+n 1

+ ~ v"(t) ~ [u "(t) + u "(t)
n=O n m-n m+n j

(4.52)

(4.53)

We vormen weer continue spatia-temporele filters en discrete filters. in het

z -dome in beschreven. Uit w '(t). n=O,1.2 •...• wordt op dezelfde manier
x n

als in (4.36) en (4.37) de impulsresponsie h'(x.t) gevormd. Door transformatie

hiervan ontstaat H'(w .w ). Volgens (4.44) ontstaat H'(z .w ). 20 ontstaatx txt
.:>ok:

h' '(x t) H" (w w) en•• x' t

g'(x.t). G'(w .w ) en G
x t

g"(x,t). G"(wx'wt ) en

H"(z w) uit w 'let)
x' t n

'(z ,w ) uit v '(t) en
x t n

G"(z w) uit v 'let).
x' t n

De overdrachtsvergelijkingen van het teruggekoppeide systeem worden dan als

voIgt gegeven in het z -domein:
x

y'(z w)= H'(z w) Y"(z w) + G'(z w) U'(z w)x' t - x' t x' t x' t x' t

Y"(z w)=H"(z w)y'(z w)+G"(z w)U"(z w)x' t x' t x' t x' t x' t

(4.54)

(4.55)

Vaor het continue equivalent voIgt weer. op dezelfde wijze als ~n par. IV.2.:
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)
x t

1
x t

y' (x,t)= - EX h' (x, t) •• y" (x, t) + /::,x g' (x,t) .rc lit u'(x,t) (4.56)

)
x t

)
x t

y"(x,t)= EX h" (x,t) Itt .. y'(x,t) +7SX gl'(X,t) lit*' u"(x,t) (4.57)

De overdrachtsvergelijkingen van het continue equivalent zijn nu:

yl' (w w)= _1_ HI' (w w) y' (w ,w ) +) G' I (w w) U' I (w w)
x' t 6x 'x' txt 6x x' t x' t

(4.58)

(4.59)

Het teruggekoppelde systeem kan nu in een overzichtelijk blokschema weer

gegeven worden. Zie fig. IV.20.

We gaan nu terug naar het model met twee lagen neuronen van Tokura en

Morishita. De vergelijkingen hiervoor waren:

dy'(t)
+ yl(t)= -W'~[Y"<t)JY"(:t) +VIUI(t).l) dt

dY"(t) - W' '~ [y I ( t)] Y , ( t) + -+ y"(t)= V"U'I(t). (2.6)
l2 dt

Hierin zijn de ingangssignalen~) vervangen door u'(t) en u"(t).

Als we de diodes weglaten in het model, dan wordt het systeem lineair

en worden de matrices ~[.J identiteitsmatrices. We nemen aan, dat de matrices

w' en W" willekeuring gevuld kunnen worden, zij het dat ze

- symmetrisch moeten zijn (isotropie),

- oneindig uitgebreid verondersteld mogen worden (verwaarlozing van rand-

effecten) ,

de eigenschap hebben, dat een rij ontstaat door de vorige rLJ over een

plaats naar rechts te verschuiven (homogeniteit).

We kunnen dan (2.6) ook als voIgt schrijven (na Fouriertransformatie van t

naar wt):

y '(w )=
m t

[_

00

L: w I {y II (w ) + Y I 1 (w )} +
n=O n m-n t m+n t

(4.60)
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I
G" (W W)

I:1x x' c

H" (w W )
x' t

I
~G'(W~ )
ux x t

fig. IV.20. Blokschema van het teruggekoppelde neurale netwerk van fig.

IV.19.
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m t)= l- ~

n=O

· -99-

w " t y , ( u.') + Y , ( )} +
n m-n t m+n Wt

00

1:
n=O

v '
n

(4.61)

Vergelijken we nu (4.52) en (4.53) met (4.60) en (4.61), dan zien we sterke

overeenkomst. Echter, alle filters w let) en v let) hebben dezelfde dynamica
n n

in het model van Tokura en Morishita. 20 ook de filters w 'let) en v 'let).
n n

In de modellen van Tokura en Morishita zijn de variabelen plaats en tijd

gescheiden. Ze bieden dan oak weinig spatio-temporele mogelijkheden.

Het systeem van fig. IV.19. is dan ook een spatio-temporele verfijning

van de modellen van Tokura en Morishita. Hiermee zijn willekeurige in- en

uitgangsrelaties te verwezenlijken, voor zover lineair, homogeen en isotroop.

En dit op systematische wijze via het continue equivalent. De voor een gewenste

1n- en uitgangsrelatie benodigde matrices W' en WI' zijn nu te berekenen.

In het volgende experiment zal met de bestaande programma's, die in hoofdstuk

II gebruikt zijn, een lineaire versie van het model van Tokura en Morishita

(dus met gescheiden variabelen plaats en tijd) op globale wijze afgeleid

worden, ter illustratie van het gebruik van het blokschema van fig. IV.20.

~~2~!i~~~!~_~~!_~2~~~~~~_~~~_~~~E!~:~~_~~_~~~!!~:~!!_!~~~2Ei~~~_~~1~~~

~~E_~~E_~~~~!_~~!_E~~~_!~g~~_~~~!~~~~~

In dit experiment zullen geen overdrachtsfuncties berekend worden.

Dit zal meer "met de natte vinger" gebeuren, om te tonen hoe men de

werking van het systeem meer inzichtelijk kan benaderen. We gaan uit

van het model van Tokura en Morishita, en richten onze aandacht op het

spatiale gedrag. We beschouwen dan ook h', h' I, g' en g'I als alleen

afhankelijk van x. Voor de ingangssignalen nemen we:

ul(x)= u"(x)= 6(x).

We nemen aan dat deze een ruimtelijke verspreiding ondergaan (in het

blokschema door G' en G"), zodat ze Gaussische kurven worden. We

willen nu, dat y'(x) en y"(x) resp. een centre-on en een centre-off

receptief veld zijn (zie fig. 1.8.). We kunnen een centre-off veld

zien als de som van een negatieve Gaussische kromme en een verbreed,

verlaagd centre-on veld. Zie fig. IV.21.
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functiewaarden

.,,,
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r,
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radiale positie

fig. IV.21. Een centre-off veld als sam van een Gaussische kromme

en een centre-on veld.

Aangezien bij een centre-off veld de positieve randen vrij hoog zijn

vergeleken met het negatieve centrum, gebruiken we deze randen voor

het opwekken van de negatieve randen van een centre-on veld. We

verbreden daartoe het centre-off veld enigszins, en trekken het af

van een positieve Gaussische kromme. Zie fig. IV.22.

functiewaad.en
\,

\,,,,,
\
\
y- ...., , ",... ..

'" Ildiale positie

fig. IV.22. Een centre-on receptief veld als verschil van een positieve

Gaussische kromme en een centre-off veld.
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De implementatie is nu vrij eenvoudig (vgl. fig. IV.20.): G' en G"

vormen een positieve resp. een negatieve Gaussische kromme.

h'(x) en h"(x) moeten hun ingangssignalen verbreden (convolutie

met een rechthoekige verdeling). In het simulatieprogramma zijn G' en

G" niet ingebouwd. De positieve en negatieve Gaussische krommen

werden derhalve rechtstreeks ingevoerd. h' en h" (rechthoekige

verdelingen) leveren door bemonstering over de plaats ieder een rij

van resp. W' en W" op. In appendix III, fig. 21, zijn voor de rijen

van W' en WI' resp. gekozen:

(OtO, ••• ,o,l,ltltltl,l,l,Ot •.• tO) en

(O,O, •.• t. 1,.I,.l t .1,.I,.l t .1,.I,.I,O ••• ,O).

Deze waarden z1Jn zo klein t dat het systeem altijd stabiel is. Bij de

simulatie in fig. 21 zijn extra ingangssignalen t gelijk voor aIle

neuronen in een laag, toegevoegd t om de in het programma ingebouwde

diodes te elimineren. De uitgangssignalen vormen (afgezien van de

randeffecten) inderdaad een centre-on en een centre-off veld. De

randeffecten zijn ontstaan door anisotropie aan de randen van de

matrices en de constante extra ingangssignalen. In de figuren 22 t

23 en 24 van appendix III werd voor de rijen van W' genomen:

(OtOt .•• ,O,.18t.18t .•. t.18tOt .•• to,O)., ,•9x

en hetzelfde voor de rijen van W". In de figuren 23 en 24 is wat ge

experimenteerd met het dynamische gedrag. Opmerkelijk is, dat in

fig. 23 een receptief veld ontstaat t zoals dat gebruikt werd door

Korn en Von Seelen. In fig. 2S t appendix III werd voor zowel de

rijen van WI als van WI' genomen:

(OtOt ••• ,Ot.36,.36t ..• ,.36tO, •.• ,0).
" »ret'

9x

Door een continu equivalent af te leiden, verkregen we de mogelijkheid

meer inzichtelijk en systematisch modellen van twee lagen van neuronen

op te bouwen. Bovendien kunnen we nUt in het verfijnde model, oak allerlei

spatio-temporele effecten verwezenlijken. Indien men overdrachtsfuncties

heeft berekend, dan kan men de totale overdrachXsfunctie bepalen voor het
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teruggekoppelde systeem. Stabiliteit kan men dan controleren op dezelfde

wijze als bij het model van RHhler gebeurde in par. IV.3. Blijkt het instabiel

te zijn, dan kan men G' en G" wijzigen, z6 dat H' en H" z6 worden, dat dat

systeem stabiel is.
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V. Diverse onderwerpen.

~~l~_~~~~~~!2~~_~~~!~~~~_~~~!_~~!_2~~~!~~~~_~~_~~!~!~!i~£heg~2!~g
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E • 1200td
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ol---~~r:--:?:"-'-~~~-;:11-.............:..... 5 6 7
o \ /' ~ r.

'-t (min. 01 arc)

fig. 1.11. Puntspreidfuncties, resp. statisch en dynamisch bepaald. Uit:

Blommaert (1979).

In "hfst. I., par. I.4.b. hebben we gezien, dat een statisch bepaalde punt

spreidfunctie smaller is dan een puntspreidfunctie die volgt uit integratie

over de tijd van t=O tot t=oo van een gemeten spatio-temporele impulsresponsie

(Greense functie)(zie fig. V.I.). We zouden dat kunnen verklaren door te

veronderstellen dat het netvlies tijd-variant is. Deze tijd-variantie

is dan weI gebonden aan de eis, dat de stapresponsies van flitsen (binnen de

grenzen door de meetnauwkeurigheid) gelijk zijn aan de integralen van de geme

ten impulsresponsies van die flitsen.

We kunnen het onderhavige verschijnsel ook verklaren met een simpeler model.

Bij de behandeling van de receptieve velden in par. 1.3. werd de onderverdeling

van de ganglioncellen in transient en sustained types genoemd. De sustained

cellen hebben een breder receptief veld dan de transient cellen. De

eerstgenoemden reageren dynamisch gezien als laagdoorlaatfilters, de laatsten

als bandfilters. In analogie hiermee splitsen we het visuele systeem in twee

delen:
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1. Een spatio-temporeel systeem met als Greense functie h (x,t). De filters
s

h (n~,t), n=-oo, ..• ,-I,O,I, ••• ,oo, hebben alle overwegend een laag-
s

doorlaatkarakteristiek. De imaginaire delen van de polen hiervan zijn

steeds veel kleiner dan de reele delen. (Weinig of geen opslingeringen).

De versterkingsfactoren van deze filters voor de verschillende waarden

van n volgen uit de statisch bepaalde puntspreidfunctie. We realiseren

dit systeem met een spatio-temporeel Roufs-model. De drempelwaarde

hiervoor noemen we d •
s

2. Een spatio-temporeel systeem met als Greense functie hd(x,t). hd(o,t)

is een banddoorlaatfilter. Gaat men van het centrum af, dan komt daar

In de temporele filters een laagdoorlaatfilter bij. Ook dit systeem

realiseren we met een spatio-temporeel Roufs-model. De drempelwaarde

hiervoor is dd'

In fig. V.2. is het totale systeem gegeven.

h (x,t)
s

Det(d )
s

fig. V.2. Een model met gescheiden dynamische en statische systemen. Waarne

ming treedt op op een bepaalde plaats, als Det(d
s

) of Det(dd) iets

doorlaat.

In fig. V.3. ZlJn enige mogelijke voorbeelden van de Fouriergetransformeerde

H (x,w ) en Hd(x,W ) gegeven voor enkele waarden van x. We nemen d zo veel
s t t s

kleiner dan dd' dat men, indien men met statische bronnen meet, aIleen

Hs (bij w=O) bepaalt. De impulsresponsies hd(x,t) (voor verschillende x-~aarden)

vertonen opsiingeringen. Hierdoor zal men bij drempelmetingen voor korte,

pulsvormige flitsjes hd(x,t) meten, want de opslingeringen zorgen ervoor dat
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I HI
(log)

0.8

I H I
(log)

x=O.5'

d
0.1

0.05

I H'
(log)

0.2

IH I
(log)

O. 75t-----"

x=I.5 1 x=3' log(w
t

)

fig. V.3. Enige voorbeelden van Hs(x, t) en Hd(x, t) voor enkele waarden

van x. Bij x=O. 0.51 en 1.5' zijn Hs en Hd positief. Bij x=3'

negatief.

dd eerder wordt overschreden dan ds' Echter, in de buurt van x=o is de

opslingering niet toereikend, en men meet daar weer h (x,t). Integreert
5

men deze impulsresponsies over de tijd, dan verkrijgt men in het midden

(x ~ 0.5 1
) Hs(x'~t=O), en daarbuiten Hd(x.<ut=O). Voor statische signalen

meet men Hs(X'Wt=O) als puntspreidfunctie. Hs en Hd kunnen zo gekozen

worden, dat de gewenste discrepantie tussen de dynamische en de statisch

bepaalde puntspreidfuncties tot stand komt. Merk verder ook op, dat de

De Lange-karakteristieken (zie fig. 1.12.) terugkeren in fig. V.3.
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Veronderstel, dat het netvIies belicht wordt zoals ~n fig. V.4.

Intensiteit

gebied I gebied II x

fig. V.4. Inhomogene belichting van het netvIies, waardoor gebied lander

adaptieniveau heeft dan gebied II.

Op deze belichting worden nog kleine variaties aangebracht met intensiteiten

e waarvoor geldt lei «E 1, lei «Ez' Voor deze kleine variaties geldt,

dat het systeem zich Iocaal lineair gedraagt. (De hypothese van locale

lineariseerbaarheid is experimenteel bruikbaar gebleken). Dus binnen gebied

I en binnen gebied II is het systeem (quasi-) Iineair. Kleine variaties

in de ingangssignalen van die gebieden worden verwerkt volgens lineaire

partiele differentiaalvergelijkingen (P.D.V. IS). Echter, de werkpunten

E1 en E
Z

' waarvoor men lineariseert, zijn verschillend. In gebied I heerst

dan ook een andere P.D.V. als in gebied II. Hierdoor treden aan het grensvlak

tussen beide gebieden reflectie- en absorptieverschijnselen Ope In fig. V.S.

is dit effect weergegeven. Het netvIies wordt dan ais een continue plak

opgevat.

Reflectie en absorptie van de grens naar de rand met het ingangssignaal

worden weggelaten, omdat we enkel de informatieverwerking van de ingang

naar de uitgang bestuderen. Reflectie of absorptie via de ingang wordt dus

meegenomen in de reflectie of de absorptie rechtstreeks naar de uitgang.

De reflectie en de absorptie kunnen we concentreren in een punt van het

grensvlak. In fig. V.6. is dat aangegeven. De gearceerde driehoeken stellen
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ingang

homo gene verspreiding

____.£.._L.....J~....J_....l._~......;~ ui tgang

doorsnede

netvlies

homogeen belicht

---------....:::-----,1--------- ingang

absorptie
doorsnede

netvlies

_____...L_.L._...I';,......L~L...:.I..........I.-Jt...-.....;a.....--- ui tgang

gebied I grens gebied II

reflectie

inhomogeen belicht

fig. V.s. Het effect van anisotropie. Een pijl stelt een temporele koppeling

voor. Voor ieder punt van de ingangssignaalrand vertrekt een

pijl naar ieder punt van de rand met het uitgangssignaal en

ieder punt van de grens. Hierdoor vertrekt van ieder punt van de

grens een refiectiepiji en een absorptiepijl naar ieder punt van

de rand met het uitgangssignaal.

de bundels pijlen voor, die vertrekken van punt a naar de grens, van de

grens naar punt b (reflectie) en van de grens naar punt c (absorptie).

De totale effecten van deze drie koppelingen is samen te vatten in drie

enkele pijIen. Reflectie en absorptie treden dan aIleen op aan het punt d.

a

r e fl ec...t ao" ..,.~

b
gebied I

absorptie=
grens c

gebied II

a

c
I grens gebied II

fig. V.6. De reflectie en de absorptie geconcentreerd in een punt d van de

grens.
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De totale signaaloverdracht van een punt a aan de ingang naar een punt b aan

de uitgang (a en b liggen in gabied I) wordt nu beschreven door de som van

de temporele koppeling als gevolg van het homogene gedrag binnen gebied I

en de temporele koppeling als gevolg van de reflectie. De overdracht van a

naar c wordt beschreven door de temporele koppeling als gevolg van de

absorptie. In punt b komen ook weer pijlen aan als gevolg van absorptie.

Er is dan oak een temporele koppeling van ieder punt aan de ingang

in gebied II naar punt b.

We discretiseren x met monsterafstand x: x:= n~x. We nemen aan. dat de

grens ligt op x=O, dus n=O. We tekenen de koppelingen vanuit punten met de

ingangssignalen u .(t) en u.(t) naar het punt met uitgangssignaal Yk(t).
-~ J

zie fig. V.7.
u . (t)
-~

u. (t)
J

h'(t)
k+i

fig. V.7. Temporele

yk(t)

I
koppelingen

n )

II
van twee punten aan de ingang naar een punt

aan de uitgang.

Het filter hlk-il 'et) is het resultaat van de homogene koppeling. De rij

h 'et), n= _00, ••• ,-1,0,1, .•. ,00, is dan ook symmetrisch rond n=O. r
k

.'
n ,-~

representeert de reflectie, a
k

.' de absorptie.
,J

De stelsel filters r I en a I, n,m= -00, ••• ,-1.0,1, .•.• 00, vormen geenn,m m,n
homogeen of isotroop systeem. Immers, als u.(t) een ingangssignaal is van

J.
gebied I, en y.. (t) en y.+.(t) uitgangssignalen van dat zelfde gebied, dan

~-J ~ J .
ligt y .. verder van de grens dan y ..• De reflectieve koppeling is voor

1-J J.+J
beiden dus anders. Op dezelfde manier kan men inzien, dat absorptie niet

homogeen of isotroop is, en reflectie ook niet homogeen.
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Voor de uitgangssignalen 1n gebied I, (m < 0) geldt dus:

o t

Ym(t)= ~=-GOun(t) jt. h'lm-n1 (t) +

o
L:
n=-GO

t
u (t) ~ r' (t) +

n m,n

co

L:
ncO

t
u (t) t. a' (t).

n m,n
(5.1)

Voor gebied 11.1. (m> 0)

co t
Y (t)= L: u (t) th", I(t) +
m ncO n m-n

co

L:
ncO

t
u (t). r" (t)+

n m,n

o
I
n=-oo

t
u(t)"*a" (t).n m,n

(5.2)

Voor een homogeen systeem geldt (met omgevings- en achtergrondniveau E
I
):

co

y (t)= L
m nc-OO

t

u (t) *h'l I(t).n m-n (5.3)

We zien, dat de tweede en derde term van de vgl. (5.1) en (5.2) toegevoegd

worden door de anisotropie. We kunnen nu inzien, hoe het verschijnsel

begrepen kan worden, dat genoemd werd 1n par. 1.4. onder~. (Temporele

responsies). Flitsen zonder omgeving leverden andere responsies in de tijd

op dan diezelfde flitsen met omgeving. Daar de filters hI, hI', r' ,r",

a' en a" spatio-temporeel zijn, kan ook het effect verklaard worden, dat een

flits van 10 (zie fig. 1.13.4.) zander omgeving een trifasische responsie

opleverde, terwijl een flits van 4' zonder omgeving een monofasische

impulsresponsie heeft (zie fig. IV.13.3.).

We hebben nu de mogelijkheid, anisotropie in het model in te bouwen. De

vgl. (5.1) en (5.2) sluiten aan bij het spatio-temporele Roufs-model.

Continue vormen zijn weer af te leiden. Vervelend is echter, dat de filters
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r', r", a' en a'l een gigantisch aantal parameters vertegenwoordigen.

Echter, het model met de lange leidingen kan hier uitkomst bieden.

Reflecties en absorpties treden hier op in de lange leidingen. Hierdoor blijft

het aantal parameters i.v.m. anisotropie beperkt tot enkele karakteri-

stieke impedanties.
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VI. Algemene discussie.

In dit verslag z~n verschillende modellen gegeven waarmee spatio

temporele eigenschappen van de niet-cognitieve visuele perceptie

begrepen kunnen worden. Deze modellen zijn:

1. Het model, bestaande uit twee continue lagen, waarop resp. de

in- en uitgangssignalen stann. De relatie tussen deze signalen

wordt gegeven door de algemene continue spatio-temporele over

drachtsfunctie zoals gegeven door vgl. ( 4.30 ) :

H(jw .jw )
x t

n
E (jw - f(jw ))

i=O t x
A-~------p

L: (jw - g (jw ))
i=O t x

(4.30)

2. Het discrete spatio-temporele Rouf~-model, zie fig.VI.l en fig.IV.12

De t (d) Det (d) Det(d) et(d)

fig.VI.1 Het spatio-temporele Roufs-model.
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3. Het discrete oetwerk. met de lange leidingen, dat. geinspireerd

door fysiologische gegevens, afgeleid werd in par. IV.4. Dit

model heeft een structuur. gelijkend op die van de retina. Zie

fig.VI.2. en fig.IV.1S.

y. 3(t)
~+

f(t)

y. 2(t)
~+

u. 2(t)
~+

y. (t)
~

fig.IV.2. Het discrete model met lange leidingen.

Met deze drie modellen zijn vele belangrijke spatio-temporele eigenschappen

van het netvlies te verklaren. Met name de invloed van ruimtelijke

variaties in het ingangssignaal op de dynamica en v.v. heeft duidelijk

gestalte gekregen in deze modellen.

Aan het model met de lange leidingen zijn enige, kleine beperkingen verbon

den. Pogingen tot de vorming van zo'n model zullen moeten uitwijzen

of deze beperkingen toelaatbaar zijn.

De samenhang tussen de modellen is gegeven. Ze Z1Jn direkt in elkaar te

vertalen, zij het dat het laatste model aan enige beperkingen onderhevig

is. De modellen kunnen elkaar derhalve verrijken.

De modellen kunnen geimplementeerd worden door m.b.v. parameterschattings

technieken de continue of discrete overdrachtsfunctie te bepalen aan de

hand van de psychofysische meetresultaten. Het aantal parameters bij de

eerste twee modellen is echter zeer groat. Het model met de lange leidingen

heeft er veel minder, n.l. f(t), get) en enkele parameters voor de

leidingen.

In hfst.V is een vorm van anisotropie 1n de modellen opgenomen, die optreedt

als verschillende delen van
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het netvlies verschillend geadapteerd zijn. Er is gestalte aan gege

yen door reflecties. Bij de eerste twee modellen leidt reflectie tot

grote aantallen extra parameters. Bij het model met de lange leidin

gen niet: De reflectie treedt op in de leidingen. Dit betekent, dat

slechts enkele parameters extra geschat moeten worden. Dit kan echter

ook een nadeel zijn! Door de reflecties op plaatsen, waar een scher

pe, hoge rand in het lichtpatroon is, is de mogelijkheid gegeven te

verklaren, dat de responsie in de tijd op een ruimtelijke kleine, in

de tijd pulsvormige stimulus monofasisch is, en die van een ruimte

lijk grot ere flits trifasisch. Dit voor flitsen zonder omgevingsbe

lichting, doch met achtergrond.

In hoofdstuk V is tevens een verfijning aangebracht in aIle drie de

modellen, door verschillende systemen te nemen voor het hoog- en

laagfreouente gedrag. Hierdoor kan het feit dat de ruimtelijke inter

actie van netvlieselementen effectief voor statische signalen een

klein, en voor dynamische signalen een groter gebied omvat, begrepen

worden.

In dit verslag is nog geen aandacht besteed aan essentiele eigen

schappen van het netvlies, zoals inhomogeniteit en niet-lineariteit.

De hypothese van locale lineariseerbaarheid is experimenteel bruik-

baar gebleken. Indien men de overdrachtsfunctie voor verschillende

werkpunten gaat schatten. dan moet men een aantal parameters schat

ten, dat gegeven wordt door het aantal werkpunten maal het aantal

parameters van ~~n overdrachtsfunctie. Dit totale aantal wordt gi

gantisch. Hetzelfde gebeurt, als men inhomogeniteit gaat inbouwen.

In dit verband is van belang, dat de responsies bij verschillende

adaptatieniveaus en op verschillende plaatsen van het netvlies door

transformatie van tijd en lengte-eenheid in elkaar over te voeren zijn.

Hierdoor kan het aantal parameters beperkt blijven.

Voorts zijn discrete modellen bestudeerd in hfst. II waarmee voor het

visuele systeem zeer interessante functies verwezenlijkt kunnen worden:

- patroonopscherping,

- opsporing van maxima in de ingangssignalen,

- t~delijke geheugenwerking.
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In hfst. IV is voor deze systemen indien zij lineair, homugeen en

stabiel zijn, een brug geslagen tussen deze systemen en de continue

moopllen. Dit heeft geleid tot een verfijning van de modellen van

Morishita et.al •• waardoor deze echt spatio-temporeel werden. Line

aire continue systemen kunnen vertaald worden in zo'n verfUnd Mo

rishita model. Hierdoor kunnen deze modellen systematisch opgebouwd

worden.

Echter, de oorspronkelijke modellen van Morishita et.al. bevatten niet

lineariteiten in d(~ vorm van diodes en kenden instabiele toestanden.

Voor deze niet-linaire systemen is geen continu equivalent afgeleid.

Dit lijkt ook niet zinvol, want:

- Het open of dicht staan van de diode, beivloedt zowel de continue

overdrachtsfunctie van een continu equivalent als de systeemmatrix

van het discrete systeem. Een continu equivalent maakt derhalve de

bestudering van de stabiele evenwichtstoestanden niet eenvoudiger.

- Als men een overdrachtsfunctie uit een gewenste in- en uitgangsre

latie heeft afgeleid en deze heeft geimplementeerd, kan het best

zijn, dat het systeem zich toch anders gedraagt. Het systeem kent

n.l. meestal meerdere stabiele toestanden, met verschillende systeem

matrices (dus ook met verschillende overdrachtsfuncties)!
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Appendix I. Enige wiskundige afleidingen betreffende de stabiliteit van het

model met twee lagen neuronen van Tokura en Morishita.

In hoofdstuk II hebben we gezien, dat de evenwichtstoestanden en de

stabiliteit daarvan van het model met twee lagen neuronen beschreven worden

door vgl. (2.10):

dy'(t) + y'(t)-- '" [-,--()]-,-(-) --T dt -W W ~ Y t Y t + x(t)

dy'(t) -- ,----
Ofwel:T dt + [W'W"~[Y'(t)J + INJy'(t)= x(t).

(2.10)

We zagen, dat de stabiliteit merle bepaald wordt (via de matrix ~) door het

aantal en de configuratie van de vurende neuronen in laag I. De vraag 1S

nu, welke configuraties van vurende neuronen, bij gegeven waarden van

K= 2k+l en a= w'w", stabiel zijn.

De matrix A= w'w" + IN ziet er, afgezien van de randen, als voigt uit:

A= W'W" + I =
N

I I
, I

-ir-, a 2a - - : Ka-:-. _ Kat-

la " " : I
,~~ -"--" .. iaI
I: "" "" ;1
I~~ '" '". II' .." 2a
_:" " .... -a t

1Ka- - -Ka -- -- 2a aiL-,- - - - - ':-

L I
L __ I

I.-.,-.J
k k

k

a= w'w" ,

K= 2k+l.

In het vervolg gaan we er steeds van uit, dat de buitenste k neuronen links

en rechts in laag 1 niet vuren.

Stel:

A'= W'W' '~[y' (t)] + IN.



-A. I .2-

Door de matrix ~ z~Jn de buitenste k kolommen links en k kolommen rechts

in A' gevuld met nullen, op de diagonaalelementen na, die aIleen I zijn.

De matrix A' bepaalt de stabiliteit.

Indien nu slechts een groep van n naast elkaar gelegen neuronen vuurt, dan

is de systeemmatrix in vgl. (2.10):

I...
" .\ o

ri-
o I B~

---1- ---
II 0o ... I ' ...

I I 0 ... I

waarin B de n x n hoofdsubmatrix van A is. B is symmetrisch een reeel.
n n

De genoemde evenwichtstoestand is asymptotisch stabiel dan en slechts dan

als alle eigenwaarden van A' positieve reele delen hebben. B is symmetrisch
n

en reeel, dus die eigenwaarden zijn reeel. Deze zijn positief, dan en slechts

dan als B positief definiet is. (P.D.)
n

We definieren:

c = l(B - I )
nan n

onafhankelijk van a, symmetrisch en reeel. De eigenwaarden ~ van C
n

allen reeel. Voorwaarde voor asymptotische stabiliteiten is, dat

uit IB -).. . I 1= 0 positief is. Uit de definitie van C voIgt dan datn min n n
A .
min

C is
n

zijn dus

A. I + a~ .•
min min

Nu geldt:

Ie - I I= ~n
n n

n-I
tr(e)~ + ••• =0

n
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Ontbinden ~n factoren levert:

n
2:
i=1

lJ·
1

tr(C )= 0, daar de diagonaalelementen van C allen nul zijn. Dus
n n

lJ . < 0 als n > I. Hieruit volgt dat
m1n

Amin
> 0 dan en slechts dan als

a < (K,n)=
1a ---max lJmin

Dit is de voorwaarde voor stabiliteit 1n een evenwichtstoestand waarin n

opeenvolgende neuronen vuren. In fig. 11.8. werd a (K,n) gegeven als
max

functie van n voar K = 3 en K = 5.

We merken op, dat als a= a (K,n), B positief semidefinitief is. (P.S.D.).max n

Veer een P.D. matrix geldt het volgende (zie Stewart,(1973) thema 3.7,

pag. 140 en pag. 316, apg. 4 en 5):

Th 2 Z·· Rnxn p . . , Rmxm . d .eorema 1J B S .D. Z1J B S , m < n, een matr1x 1e ontstaatn m =
door m-n kolommen met volgnummers c 1 ' c2 ' ... , cn-m en n-m rijen met diezelfde

volgnummers uit B weg te nemen. Dan is B ' P.D. We noemen B ' een
n m m

m-sectie van B •
n

Dit theorema, hoewel wellicht bekend, wordt hier expliciet genoemd, daar het

in het vervolg meer gebruikt wordt.

Stel nu, dat a < a (K,n). Dan is B P.D. Dus dan zijn alle matrices B
,

max n n
,

m ;;;, n, P.D. B
,

1S een m-sectie van B Dit houdt o.m. in, dat als. een even-m n
wichtstaestand, waarin n apeenvolgende neuronen vuren, stabiel is, een

evenwichtstoestand waarin minder opeenvolgende neuronen vuren, dat oak ~.

Dus a (K,n) < a (K,m)
max = max

stijgend. We hebben in fig.

dalend is._

voor m < n. a (K,n) is dus monotoon niet-
max

2.&. gezien, dat a . (K,n) zelfs monotoon
max

Even een tussenresultaat:

Indien we alle neuronen in laag I met dezelfde positieve waarde c exciteren



-A.l.4-

(ingangssignaal x=c) , dan zal het systeem er naar streven, zoveel mogelijk

neuronen te laten vuren. Omdat uit de matrix A volgt, dat de inhibitie

toeneemt, naarmate de neuronen verder uiteen liggen, zullen de vurende

neuronen naast elkaar liggen. Is a= a (K,n), dan is B P.S.D., en
max n

(a (K,n) < a (K,n-I» B 1 P.D. Er zullen dan n-1 neuronen, die naastmax max n-
elkaar liggen, vuren. Uit de evenwichtsvergelijking voIgt dan:

I,
I

0 ~ I, • 0
o "I , (

-I- -,--
a I B 0 "7 = c.

1
n-1 I

+--
l' 0a I • a' ''4
(

De n-I opeenvolgende neuronen, liggende op de plaatsen die corresponderen
-I -met de plaats van B I' vuren, dus: B Ie> O.(B I is P.D.) bij a= a (K,n).n- n- n- max

We bestuderen nu de stabiliteit bij a= a (K,n) van een evenwichtstoestand,max
waarin n-I opeenvolgende neuronen vuren, dan een niet, en vervolgens weer

een weI. AIle andere neuronen vuren niet. De systeemmatrix is:

o

a

o

•o

o

I, 0 I I 0 I

" I • I I· Ia 'I1 -1- -l -I
o Bn_ 1 I 0 I ~+

t I I--J
o • I • a[ J
r-~,rr+ 0 I I I
'_I I [

__ +-a --t.-J
1,

o I • I ,,0
I 0'_1

Hierin is DT= (K , .•. , Ka, (K-I)a, .•. 2a,a) en
a

aT= (a , a , a , • . • . . ,a) •

_ n-I.
b en a E R
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Ret evenwicht is asymptotisch stabiel, dan en slechts dan als

B
n

+ f~-- r] = P.D.
aT 10

I

jBnl= O. We bepalen de determinant

~
Bn_1 -,) + a

J..,.T -T
u +a

B '=
n

a= a (K,n), dus B is P.S.D. Dusmax n
van B '. Daartoe merken we eerst op dat:

n

B '=
n B +

n

B x=
n

(

Bn- 1 :

--.+
or I

r

+ -o (A. 1• I • )

B x 1 0, dus x # O. We kiezen x =1.
~I ~l n n

Definieer:

u=
dus lui = I.
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a

B a
n-I I

I
-T---'

aT I 2a
Tx

n
_

1

B I 0
n-I I

I -T- 1Bn-I I (2-T- -TB-I a).a x -a
-T I 2a x I n-I n-I

n-
a

I
I -T -1 --a B a

n-I

)Bn-d '> O. want Bn_ 1
_T -1- > 0 .a B I a , en Ultn-

is P.D.

( ) d - T_ -T -I~A.I:I voIgt at a x
n

_
l
= -a B

n
_

1
0, want xn=l.

In het vorige tussenresuitaatje zagen we, dat B I-I a > O. Dus:
n-

-a:TBn_I-lo ~o • want 15 c:. O. Hieruit voIgt dat IBn'l <. 0, dus heeft B
n

'

een negatieve eigenwaarde. De genoemde configuratie is dus instabiel.

Er geIdt, dat een evenwichtstoestand met een bepaalde configuratie van

vurende neuronen stabiel is dan en slechts dan ais a ~ a'. a' is aIleen

afhankelijk van de configuratie en van K. Dit voIgt uit het feit, dat de

stabiliteit van zo'n evenwichtstoestand bepaald wordt door een sectie

D van A. In die sec tie staan enen op de diagonaal. De overige elementen nemen

allen Iineair toe met a. De sectie is symmetrisch. Zij is dus P.D. dan en

slechts dan als a kleiner is dan een zekere a', want ais de sectie P.D. is,

en a neemt toe met b. a, dan neemt de sectie D toe met de matrix

b.a
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In de gearceerde gebiecen staan slechts positieve elementen. Deze matrix

heeft een negatieve eigenwaarde. (Ret spoor is nnl). Stel x is de bijbehorende

eigenvector. Dan is er een a 1 te vinden, zo dat als a > a 1

.T - -T Ax Dx + x ua x < o.

Nu is de configuratie van n-I vurende neuronen, dan een niet-vurende en

a <
n,l

Zij nu

a (K,n), zo dat als a <
max

a . de waarde
n,1

vurende, een niet

vervolgens een vurende, instabiel als a= a (K,n). Er is dus eenmax
a I' deze configuratie wel stabiel 1S.
n,

voor a, zo dat als a < a . een configuratie van
n,1

vurende en i vurende neuronen op een rij stabiel is.n-i

Er geldt natuurlijk: a ,
n,1

kan nu bewezen worden, dat >a > ••• >a ,
n,Z n,n 7 Z.

van n+2 vurende, een nietDe systeemmatrix D,

a .. Op dezelfde wijze als in het voorgaande
n,n-1

a 0= a (K,n) > a In, max n,
behorende bij de configuratie

vurende en dan weer n-n+Z vurende neuronen is een n-sectie van B I. Voorn+
a < a (K,n+l) is B I P.D., dus D ook. Dus: a 'z ~ a (K,n+I).max n+ n7 - max
Ook kan afgeleid worden, dat hoe verder de n vurende neuronen uiteen liggen,

hoe kleiner a moet zijn wil de configuratie nog stabiel zijn. Dit vormt een

indica tie van de waarschijnlijkheid, dat met het behandelde model de dicht

heid van patronen gemeten kan worden aan de hand van het gemiddelde

van de uitgangssignalen. Reichardt en McGinitie (196Z) toonden dit reeds aan

voor een aanverwant model.

Verder concluderen we nu, dat als a (K,n) > a ~ a I' een aaneengeslotenmax - n,
groep van n neuronen zal vuren en aIle andere niet bij een uniforme

excitatie. Op grond van het feit, dat het systeem bij uniforme excitatie

zoveel mogelijk neuronen laat vuren, zullen er n vuren als a (K,n) > a >
max

a (K,n+I). Brengen we niet te grote variaties aan op deze excitatie, dan
max

zullen er altijd slechts n opeenvolgenden kurinen vuren - op grond van

bovenstaande stabiliteitsoverweging - als a (K,n) > a ~ a
l

> a (K,n+I).max - max
We bestuderen nu twee groepen van elk n opeenvolgende vurende neuronen.

Naarmate de afstand tussen de groepen toeneemt, zal a (de maximale waarde

van a, zo dat de configuratie stabiel is), afnemen. Echter, als er tenminste

K niet vurende neuronen tussen de groepen liggen, dan blijft de systeemmatrix,

die de stabiliteit bepaalt, gelijk, ongeacht de afstand tussen de groepen.
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Dit voIgt uit de vorm van de matrix A. Derhaive is er een a (K,n), ZQ
max

dat als a < a (K,n), iedere configuratie van twee groepen van n
max

opeenvolgende vurende neuronen stabiel is, ongeacht de afstand tussen de

groepen. (Deze kan dus ook kleiner zijn dan K!). Op grond van bovenstaande

redenering geldt ook:

a (K,n) < a (K,2n).
max max

Ais er tenminste K niet vurende neuronen tussen de groepen liggen, dan

treedt stabiliteit op dan en slechts dan als a < a (K,n).
max
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Appendix II. Het simulatieprogramma voor de modellen van Morishita

et. aL

Het model van Morishita en Yajima met een laag neuronen en die van

Tokura en Morishita met twee lagen neuronen zijn beiden te beschrijven

als:

-+

T~~(t) + yet) = W<1>[y(t)]y(t) +~(t)

-+
z(t) (A. 2. 1)

Voor het model met een laag neuronen wordt T := TIN' W := -W,

~(t) := V~(t), <1>[y(t)] :=<1>[ y(t)].

Voor het model met twee lagen neuronen wordt:

-+
y(t)

-+
z(t)

-+ -+
x(t) := Vu(t)

De methode die toegepast wordt bij het numeriek oplossen van vgl.(A.2.1)

behoeft niet in de eerste plaats zeer nauwkeurig te zijn, aangezien

het model moet dienen om inzicht te verschaffen, meer dan ter verkrijging

van nauwkeurige numerieke uitkomsten. Gekozen is voor de tweede

orde Runge-Kutta-methode. aij de toepassing van deze methode bere-

kent men bij discretisatie van de tijd-as in AS stappen 2AS functie

waarden. Hierdoor wordt de redelijke nauwkeurigheid der methode

gecombineerd met binnen aanvaardbare grenzen blijvende rekentijd.

De methode is:

Zij gegeven:

-+
dy(t)
~

-+-+ -+
f(y(t),t), yeO) (A.2.2)
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We discretiseren de tijd-as met stapgrootte h: t := nh. n E Z. 0 ~ n
-+ -+ -+

~ AS. Zij z een benadering voor yet) op t = nh. Dan wordt z ) alsn n+
voIgt berekend:

(A.2.3)

-+ -+ -+ -+ -+
De reeks zo. z) ••••••• ,zAS ~s dan een benadering voor resp. yeO). y(h),

-+
..••• y(ASh}. Ret probleem ~s goed geconditioneerd als het systeem.

gegeven door vgl.(A.2.2). stabiel is. Door de Z-transformatie toe te

passen op het bemonsterde systeem. gegeven door vgl.(A.2.3), is te

berekenen dat de methode voorwaardelijk stabiel is als voor de

stapgrootte h geldt dat

h < 2.min(1" 1·1" 2)

N. (aantal
max L:
~ j=O

vlakken)
{W .. - 1..}

~J ~J

Ter beperking van de rekentijd nemen we h zo dicht mogelijk bij de

bovengenoemde grens.

Ret computerprogramma. waarmee vgl.(A.2.1) opgelost wordt en waarmee

de uitkomst grafisch weergegeven wordt. bestaat uit de volgende delen:

-Netvliesmode13. Hierin wordt de vergelijking opgelost.

-Datafile Gegevens. Hierin staan de gegevens:

VA : Het aantal vlakken,

M: Als M > I dan wordt de uitkomst ook numeriek gegeven. anders aI

leen grafisch.

AS Ret aantal tijdstappen.

DT Stapgrootte,

W[I:N.VA] : De eerste rijen van W of van WI en W".

T
1

en evt. T
Z

: T

YV[1 :N. VA]: ;0 of

-Arrayvormer: Stelt

of resp. T 1 enT
Z

'
-+-, --+- ..
YO en YO .
twee of drie matrices, die allen hetzelfde

aantal rijen hebben, samen tot een grote matrix. Tussen de originele

matrices komen velden met nullen. Een van de in te voeren matrices
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bevat de over de plaats en de tijd gediscretiseerde ingangssignalen,

een bevat de uitgangssignalen van vlak 1 en de derde (evt.) bevat

de uitgangssignalen van vlak 2.

-Theedoekrecht : Tekent, tesaoen met de procedure Mapanddrawimage

een perspectivisch aanzicht van de inhoud van de matrix, gegeven

door het programmadeel Arrayvormer.

-Model test : Hierin worden de ingangssignalen bepaald en de over de

plaats en tijd bemonsterde ingangssignalen worden in een matrix gezet.

Het programma is geschreven in Algol. Op de volgende pagina staat het

flow-diagram. Voor de listing van het programma wordt verwezen naar

"Een simulatieprogrannna voor neurale netwerken" (1980) door F. van

Dongen en Th.J.P. van Aalst. De progrannnadelen zijn opgeslagen

in User 3 van de Burroughs-computer. Ze zijn publiek onder nummer

U9285S13876.
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..l.I n :c n +1 I
PRINT ;(n.h). y(n.h), evl te splitsen

Zet ~(n.h) in ARRAY ARI I:N.VA,i , y(n.h) ill AR2,

of y'(n.h) in AR2 en y"(n.h) in AR).
Dit aileen al5 i :~ (n -,) J eell gel",el getal is.

(

AI5m>l:

en ~"(n.h)
~lod"llest: Hepaal ;(t) voor 0 < t < AS.h...

FLOII-DIAGRAM.

~
/llaal DATflE! I.E "Gegevens~o /

PRINT: lngevoerde gegevens:
- Aantal vJakken VA,
- Aantal neuronen per vlak Nt
-Aantal tijdstappen AS
- Stapgrootte h,
- De eerste rij van W of van Wi en WIl

,

I - T of T I en T?

IAI S 10 > ,: PRINT: ;(0) en y(O). eve. te splitsen in yO (0) en ·YO'(O). /..
Aantal doorlopell tijdstappen n:~ 01

n > AS?
ia

tnee
Nummer :g ,. Nummer geeft aan welke k b.,rekend wordt. I

V:r :~ y(n.h)
y!(n+I).h) :- y(n.h) •
yar g~at de roJ spelen v~n z en
z + k in vgl.(A.2.J). y(n\'I).h)
wnrdt In de loop vall de cyclus gel\eel
berekend.

Nununer :- 2 J
..... .~

¥ar :- y«n + ').h) + !k~.
¥«n + I).h) kevat hier y(n.h)t!k

l
•

k hevat hier k,.

ARRAYV~RMER: zet-.ARI, AR2 en eve. ARJ ill een grout "rray,
zodat x(n.h) en y(n.h) steeds in eell rij sta'm. In verticale
richting staat steeds een element x.(t) of y.(t). Tussen de
arrays ARI, AR2 en eve. ARJ koml'!l v~Jden te haan met breedt"s
van enkele kolommen, gcvuld met nullen.

TIIEEDOEKRECHT: Tekent een perspectiviseh "anzieht van het
grote array, dat flRRAYVORMER gemaakt heeft. Het tekenen ge!>eurt
door de rout i ne HAPANDDRAlilMAGL

-. .. -.
~:~ -Var + x«n + Nu~er - l).h)
k vervuLt de rol van k

l
of k •

Dit wordt bepaald door Numme~.

V:r :z t[v;rJ.v~r,
....... -+
k: g k • II.Var. De matrix W wordt bepaald uit de eerste rijen van
W of van Wi en W".

k :~ r-'.h.k. De matrix '1'-1 wordt bepaald· uit de tijdconstanten.

y«n. I).h):~ y«n + I).h) + lk.

Nummer ~ 2? (Is k
2

al bepaald?)

I

ne.e

ja
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Appendix III.

Simulatie van het twee-lagen model.

In deze appendix worden vele simulaties van het twee-lagen model

van Tokura en Morishita grafisch weergegeven. Voor de figuren I tim 19

geldt: Aental neuronen per laag = N = 40, K= 3,

Aantal tijdstappen bij de computerberekeningen ter oplossing van de D.V. '5

= As = 200,

Een tijdstip is h= 0,2 sec.

T 1= T 2= sec.

W1=w' , U
2
=w".

In de figuren II, 12 en 13 is I het volgnummer van de tijdstappen bij

de berekeningen. J is het volgnummer van de neuronen in laag I. In de

figuren zijn steeds de functies getekend voer 1= 1,4,7,10,13 enz. Hierdeor

ziet men bijv. in fig. II de tweede verstoring niet. Deze viel net tussen

twee getekende krommen met constante t in. Veer de betekenis van de

plaatjes zij verwezen naar de volgende pagina.

In de figuren 21 tim 2S staan simulaties, behorende bij hoefdstuk IV.
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n=40, k=3, a=.I, As-200, h=.2, TI=T2=1, Wl=-.2, .W2=.5.

Hoogte ingangssignaal: 9.

1

Fig. 1•



Fig. 2 .
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n=40. ,k=3, a~.13, W\=-.2. W2=.65, TI-T2-), As=200, h=.2.

Hoogte ingangssignaal: 9.

Fig.3.
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n=40. k~3, a~.J5, As=200, TJ=T2=J. h=.2, WJ=-.2, W2=.75.

Hoogte ingangssignaal: 9.

Fig.4
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Hoogte ingangssignaal:9.

Fig. 6 •
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Gegevens als fig.6.

Ingangssignaal: Het constante achtergrondsignaal is 5 haag. het patroon 4.

Fig.7.
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Gegevens en hoogten van het ingangssignaal als bij fig.§.

----~--.. ---

Fig.9.
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Gegevens en hoog'en van he, ingangssignaal als bij fig.7.
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Gegevens als bij fig.6.

Hoo~ van het ingangssignaal:9. Verstoringen ter hoogte van +.7
JO~I <103, 8 <J <12 en 150 <r < 153, 28 <J < 32.

Fig.ll.

1 1

1n de gebieden:

I
>

w,

..



lngangssignaal: constante achtergrond : 5 hoog, patronen 4 hoo@. Verstoringen ter hoogte van +.7

op de zelfde plaatsen als bij fig.ll.

Gegevens als bij fig.6.

Fig.12.
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S als bij fig.6.Gegeven • .

. 1- 9 haag. verstorlng~n; < 12: +.05,Ing.ngS1gn~. • 100 <: I <103. 8 J < 32: +. I.
In het geb~ed 150 < I c: 153, 28 <In het gebled

4ti . ,.~ . ,,: ,..

/. ~III!!. '. ~
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. ~ % W~:f'.P .;;J ~ &j' · '!J1t 'fi1h

· ~ ~~A. ~ .•~. //.v~ ,',)·r ~)' «-'0'/~0r .' So ..Q-
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Gegevens als bij fig.6.

Ingangssignaal: 9 haag, patroon: 4 haag, vetstOting: 3,5 haag.

Fig.J4.
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Gegevens als bij fig.b.

Ingangssignaal: Constante achtergrond: 9 haag. verstaring:1 haag.

Fig.IS.
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~ls bij fig.
IS

• docb de ve,sto,ing is bie' .< i .• •
v

• I boog.

Fig. \6.
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Gegevens als bij fig.6.

Ingangssignaal: Constante achtergrond: 9 haag, patroon 4 haag, verstoringen .7 haag.

Fig. 17.
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.15 bij fig.
17

• doch .-.225 i.p.v .• '5. ~\.-.l. ~2·.75.

Fig. \8
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Fig.19.
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n=50, As=200. h=.2. TI=T2=1.
WI en W2 zijn symmetrische bandmatrices. de eerste rijen van
WI= ( -! -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 )
W2= ( • I • I • I • I . I 0 0 ••••••••.•• 0 0).
De hoogte van de ingangssignalen zijn:
van de constante achtergronden: 10 voor het exciterende vlak. en 5 voor her inhibiterende.
de patronen zijn 10 resp -10 hoag.

Fig.21.
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n=50, As=200, h=.2, TI=T2=1, de eerste rijen van WI en W2 zijn: ( WI en W2 zijn symmetrische band
matrices)
van WI: ( -. 18 -. 18 -. 18 -. 18 -. 18 0 0 0 0 ....•.• 0 0
van W2: ( .18 . 18 . 18 • )8 . 18 0 0 0 0 ......• 0 0 ).
De canstante achtergronden zijn 9.5 resp .5 haag, de patranen op de ingangssignalen zijn 9 haag •

..
.\

Fig.22.
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Fig.23.
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Geheel als bij fig.22., doch de patronen op de ingangssignalen zijn vermenigvuldigd met

-(I-75)
20

---

e
• hierin is I de gediscretiseerde tijd.

Fig.24.
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n=50, As=20C, h=.2, Tl=T~:l, de eerste r~Jen van WI en W2 zijn:
(WI en \.;2 ziJn symmetr':'5cht r,andmatrices)
van to:!: ! -. 36 - . .36 -.36 -.36 -.36 0.0 0 0 0 ),
van W2: ( . 36 . 36 . 36 . 36 . 36 0 0 0 0 0 ).
De constant€ aChtergranden zijn 19 en I haag, de patranen ap de ingangssignalen zijn 9 haag.
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Fig.25.
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