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ZOEKPROCESEN IN HET MENSELIJK GEHEUGEN: 

een model en twee experimenlen 

Afstudeerverslag van P.F.H.K. van den Eijnde 

met begeleiding van L.J. Thijs 

DEEL 1: VERSLAG 

Vakgroep PPAD 

Onderafdeling W&Mw 

Technische Hogeschool Eindhoven 

oktober 1984 



Er zijn een groot aantal mensen, zonder wie mijn 

afstuderen minimaal enige maanden langer op zich 

zou hebben laten wachten, zo er al ooit sprake 

van zou zijn geweest. Deze mensen wil ik bij deze 

van harte bedanken. Een aantal van hen wil ik graag 

met name noemen: 

Berl voor zijn intensieve begeleiding op een gezellige 

gelijkwaardige chaotische basis 

Gerrit voor de inwijding in de geheimen van de gemeenschap

pelijke voorouder van de computer en de koffiemolen 

Peter 

Luc 

Anka 

Ton 

mijn ouders 

de vakgroep 

voor hel schrijven van een prima schatligsprogramma 

en hel bezorgen van een onvergetelijke puzzelvakantie 

voor het schrijven van hel programma SCRAMB 

voor het tekenen van grafieken 

de enige van wie ik zeker weet, dal hij mijn 

afstudeerfase verlengd heeft. 

o.a. voor hel engelengeduld, waarmee ze hierop gewacht 

hebben. 

voor de gesprekken die varieerden van goed tot goed gek 

mijn huisgenoten voor het waarnemen en vervolgens kwijtschelden(!!!!} 

van de vele afwasbeurten 

Ineke voor heel erg veel 

NB: alle mensen, die niet zeker weten of ze bedoeld worden, worden niet 

bedoeld. 
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Hoofdstuk 1: Samenvattin_& 

Het model TOPS, theorie van pure zoekprocessen, geeft een 

beschrijving voor het terugzoeken van informatie uit het menselijk 

geheugen. Dit model levert ondermeer voorspellingen voor de 

verdelingen van antwoordtijden bij herkenning van geleerde woorden 

lussen afleiders. 

We hebben {als eerste in een reeks geplande experimenten) een 

herkenningsexperiment uitgevoerd, voorafgegaan door een Pilotstudy, 

dit om TOPS te toetsen en verder te ontwikkelen. Ket het door ons 

geschreven besturingsprogramma voor deze 3 experimenten kunnen ook de 

3 nog geplande herkenningsexperimenten uilgevoerd worden. 

De door ons gebruikte toetsingsmetbode blijkt in principe te 

werken, maar zal nog verbeterd dienen te worden om hardere conclusies 

met betrekking tot TOPS mogelijk te maken. voorlopig blijkt uil de 

resultaten, dal in ieder geval bij 5 van de 11 proefpersonen TOPS een 

redelijke voorspelling levert voor de verdelingen van antwoordlijden. 
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~oofdstuk 2: Inleidi~ 

Binnen de vakgroep PPAD wordt onderzoek verricht naar leren en 

geheugen. Hierbij ligt het accent op het retrieval-proces, di. het 

zoekproces naar informatie in het episodische lange termijn-geheugen 

(zie Glass, Holyoak, Santa, 1979). 

Door L.J. Thijs is voor de beschrijving van dil retrievalproces het 

model "theorie van pure zoekprocessen" (TOPS) ontwikkeld. Met TOPS 

kunnen 2 centrale grootheden binnen het onderzoeksveld, spoorsterkte 

en cue-effectiviteit, in principe onderscheiden worden (zie Thijs, 

1983), dit in tegenstelling tot met gangbare theorien. In hoofdstuk 3 

wordt TOPS en een toetsingsmetbode voor TOPS beschreven. 

Voor de toetsing van TOPS zijn oorspronkelijk 7 experimenten 

gepland, 3 herkennings-experimenlen, 3 cued-recall-experimenten en een 

fact-retrieval-experimenl (zie Thijs, 1983). Omdat deze experimenten 

vrij complex van opbouw zijn (zie §4.1) hebben we besloten om eerst 

twee experimenten uil te voeren met (binnen de experimenten) minder 

verschillende condities. Dil heeft ondermeer als voordeel, dal we per 

conditie een groot aantal data verkrijgen. 

In mijn afstuderen had ik de volgende opdracht: 

- het schrijven van een besturingsprogramma, waarmee in ieder geval 

alle geplande herkenningsexperimenten gedraaid kunnen worden. 

- het uitvoeren van de eerste twee herkenningsexperimenl. 

In hoofdstuk 4 wordt beschreven aan welke eisen dit 

besturingsprogramma moest voldoen, op welke meelopstelling hel moest 

werken, en volgens welke struktuur het is opgebouwd. 

Voorafgaand aan het hoofdexperiment heb ik een pilotstudy 

uitgevoerd om uit te testen of de totale proefopzet naar bevrediging 

werkte, en om een geschikte instruktie voor de proefpersonen te vinden 

(zie hoofdstuk 5). 

In hoofdstuk 6 volgt een beschrijving van de proefopzet en de 

resultaten van dit hoofdexperimenl, dat uilgevoerd is met 11 

proefpersonen, die elk 8 sessies hadden. 

De conclusies, die we uit dit experiment kunnen trekken, komen in 

hoofdstuk 7 aan bod. Dit zijn enerzijds conclusies van technische aard 

met betrekking tot de door ons gebruikte dataverwerking, en anderzijds 

conclusies over TOPS. 
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Hoofdstuk 3: THEORIE 

§3.1: 

TOPS is een model voor retrieval van informatie uit het geheugen. 

Hoewel hel even goed van toepassing is op cued recall, beschouw ik 

hieronder alleen herkenning, omdat ik me daartoe zowel bij het 

schrijven van een besturingsprogramma (zie hoofdstuk 4) als bij het 

opzetten van 2 experimenten (zie hoofdstuk 5 en 6) beperkt heb. 

We bespreken achtereenvolgens de aannames van TOPS (zie §3.2), de 

hieruil voortvloeiende theoretische verdelingen voor direct meelbare 

grootheden (zie §3.3), en de door ons gebruikte schallings- en 

toetsingsmetbode (zie §3.4). 

Voor een goed begrip van dit hoofdstuk zal ik hier eerst kort een 

beschrijving geven van een eenvoudig herkenningsexperiment, dat 

bestaat uit 2 fasen: 

leerfa~e: hierin krijgt de proefpersoon woorden aangeboden, die hij 

moet bestuderen. 

testfase: Hierin krijgt de proefpersoon opnieuw woorden aangeboden, 

een aantal oude, die hij in leerfase al gehad heeft, zg. y-cues, en 

een aantal afleiders, zg. x-cues, die hij in de leerfase nog niet 

gehad heeft. Direct meelbare grootheden per cue zijn hel antwoord: 

ja of nee (wel of geen herkenning), en de anlwoordtijd. 

Het in de volgende § beschreven model is een model voor de zoeklijd 

in hel geheugen. Deze zoektijd is steeds kleiner dan de gemeten 

antwoordtijd, waarin immers mede de tijd is opgenomen, die nodig is 

voor bijv. hel lezen van de cue, en het geven van een antwoord. 

Het verschil tussen antwoordtijd en zoektijd noemen we .. dode tijd ... 

In de praktijk zijn we gedwongen de dode tijd als een constante te 

schatten. Dit houdt in, dal we noodgedwongen aannemen, dat de variatie 

in de dode lijd verwaarloosbaar klein is t.o.v. de variatie in de 

zoektijd. 

NB: om verwarring te voorkomen tussen symbolen, die een bepaalde 

grootheid voorstellen, en symbolen voor eenheden, staan eenheden 

steeds achter een getal tussen haakjes, dus met .. 1 (s) .. bedoel ik 

.. 1 seconde ... 
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§3.2: Aannames TOPS 

De retrieval aan de hand van een cue verloopt volgens TOPS als een 

echt zoekproces naar doelinformatie. Dit houdt in, dat: 

- Op grond van de kenmerken van de cue in relatie tot het lange 

termijn-geheugen een zoekruimte binnen dit lange termijngeheugen 

geselecteerd wordt. 

Op basis van de omvang V van deze zoekruimte een maximum zoektijd: 

u vastgesteld wordt. 

- De proefpersoon binnen de zoekruimte gaat zoeken naar 

doelinformatie totdat: 

- op zeker tijdstip r doelinformatie gevonden wordt. 

- op zeker lijdstip e een valse vondst wordt gedaan. 

- op zeker tijdslip u de maximum zoektijd bereikt wordt. 

- In de eerste twee gevallen wordt direct "ja" geantwoord, in het 

laatste geval "nee". 

Met betrekking tol dil retrievalproces introduceren we een, binnen 

dit onderzoeksveld centraal slaande, grootheid, die samen met V 

bepalend is voor de kans op en de snelheid van een retrieval: 

s is de spoorslerkle; dal is de "sterkte", waarmee de doelinformatie 

aanwezig is in de zoekruimle. s is groter naarmate de doelinformatie 

beter is geleerd. Omdat S.t/V dimensieloos moel zijn (zie 3.2.2} 

kiezen we voorS als eenheid 1/seconde (1/s). Hiermee blijft V 

dimensieloos. Voor afleiders (niet in de leerfase geleerde woorden) 

geldt s = 0 (1/s). 
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Met behulp van de 2 grootheden S en V zijn we in staal de 3 voor 

TOPS essentiele aannames te geven: 

A: De vcrdeling van de retrievaltijd ~. dal is de tijd, waarop 

doelinformatie wordt gevonden, heeft als snelheidsparameler S/V, 

dus: 

3.2.2: P(E_;;; tJ S, V) PI(~;;; t•S/V) 

waarin PI een niet nader gespecificeerde verdelingsfunctie is 

van ~. de gestandaardiseerde retrievaltijd. 

Binnen 2 bekende relrieval--theorien: ACT en SAM (zie v.d. Eijnde 

1983 en Anderson,l976, resp. Raaymakers, Shiffrin, 1980) wordt deze 

veronderstelling ook gedaan, waarbij PI bovendien exponentieel 

verondersteld wordt. 

B: Er beslaat geen afwezigheidsdeleclor, dat is een mechanisme, dal 

positief vaststelt, dal er geen doelinformatie aanwezig is. In 

plaats hiervan wordt bij het bereiken van de maximum zoeklijd u, 

besloten tol de waarschijnlijke afwezigheid van doelinformatie. We 

nemen aan, dat de maximum zoeklijd een monotoon stijgende functie 

u(V) is van V. 

Ook deze veronderstelling wordt binnen ACT en SAM gedaan. Beide 

lheorien stellen de maximum zoektijd echter eenvoudig constant. 

Op hel moment, dat de proefpersoon nee antwoordt, heeft hij géén 

doelinformatie gevonden. Hij heeft dus bij een nee-antwoord geen 

enkele informatie over de spoorsterkte van de doelinformatie buiten 

het feil, dat u seconden zoeken nutteloos is geweest. Hieruit volgt, 

dal de maximum zoeklijd in ieder geval onafhankeli~ is van de 

fei lelijke aan- of af--wezigheid van doelinformatie, en dus van s. 
Dal u een monotone functie is van V, baseren we op de redenering, 

dal bij een grolere zoekruimte de proefpersoon gemiddeld meer zoeklijd 

nodig heeft, en hij zich die dan ook geeft. 

Voorts veronderstellen we vaak u(V) negatief versneld, omdat anders 

zeer lange denklijden voor zouden komen, wal niet hel geval is. Deze 

veronderstelling is overigens niet nodig binnen TOPS. 
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C: Hel vinden van valse doelinformatie wordt binnen TOPS toegeschreven 

aan een sloringsproces. Voor de stochastische lijd~. waarop deze 

valse doelinformatie gevonden wordt, geldt: 

- ~ is onafhankelijk van r 

- ~ is onafhankelijk van ~ 

Zonder zo'n sloringsproces zijn we wel in staal de door een 

proefpersoon afgegeven nee-antwoorden le verklaren maar niet de len 

onrechte afgegeven ja-antwoorden. 

Een vals ja--antwoord houdt in, dal nog geen doelinformatie gevonden 

is, zodat (zie ook bij B) de proefpersoon nog niets weel van de 

spoorsterkte van deze doelinformalie. Hieruil volgt de 

onafhankelijkheid van S en ~· 

Voorts veranderslellen we, dal ~onafhankelijk is van V. 

De onafhankelijkheid van ~ van ~ en ~- volgt dan direct uil de 

onafhankelijkheid van~ van Sen V. 
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§3.3: Verdelingen 

In §3.2 hebben we de binnen TOPS gedane aannames besproken. 

Teneinde deze te kunnen toetsen, zullen we moeten bekijken welke 

invloed deze aannames hebben op direkt meelbare grootheden. In hel in 

§3.1 beschreven eenvoudige herkenningsexperiment kan men zowel voor x

als voor y-cues het antwoord ja/nee en de antwoordtijd direkt melen. 

Wordt in zo'n experiment in de lestfase een groot aantal cues 

aangeboden, dan krijgt men steekproeven uit de volgende 4 verdelingen: 

- Hx( t,ja): 

- Hx(t,nee): 

- Hy( l, ja): 

- Hy(t,nee): 

de kans, dal een x-cue een ja-antwoord oplevert op 

tijdslip t of eerder. 

de kans, dal een x-cue een nee-antwoord oplevert op 

tijdstip l of eerder. 

de kans, dal een y-cue een ja-antwoord oplevert op 

lijdstip l of eerder. 

de kans, dat een y-cue een nee-antwoord oplevert op 

tijdslip l of eerder. 

In deze § zullen we, uitgaande van TOPS, theoretische uitdrukkingen 

afleiden voor de dichtheden, die bij deze 4 verdelingen horen. 

Hiervoor gaan we uil van een nieuwe aanpak (zie ook Thijs, juli 1984), 

die echter niet wezenlijk verschilt van de oude (zie Thijs, Weyland, 

1983). We beschouwen eerst y-cues, waarna de dichtheden voor x-cues 

hieruit eenvoudig volgen door s = 0 le stellen. 

Hieronder zal met de letters "P" en "p" steeds een kans resp. 

kansdichtheid aangeduid worden. 

Is een verdeling gedefinieerd met als symbool een of twee 

hoofdletters, dan slaat hel corresponderende symbool in kleine letters 

voor de bijbehorende dichtheid, tenzij anders aangegeven. 

F(l) is bijvoorbeeld de verdeling van ~· De bijhorende dichtheid is 

dan: f(l) = dF(l)/dt. 
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In eerste instantie laten we hel sloringsproces buiten beschouwing, 

zodat we alleen le maken hebben mel de maximum zoeklijd ~ en de 

retrievaltijd r. 

Beschouwen we één cue, dan geldt voor de verdeling van ~ (zie 

3.3.1): 

P(~ ~ tl S, V) = PI(Sot/V) 

S is hierbij (zie aanname A; §3.2) de sterkte van de doelinformatie 

in de met de cue corresponderende zoekruimte met omvang V, en daarmee 

zijn zowel S als V stochastisch over cues. We kunnen 3.3.1 daarom voor 

zekere leerconditie i bij handhaving van de voorwaarde "V" 

herschrijven als: 

3.3.2: P(r ~ tl i, V) = 
... 

f PI (Sot/V) o fSi (S) o dS 
0 

waarin: f~i(S) de kansdichtheid van spoorsterkte ~i is in 

leerconditie i 

Om hel aanlal te schatten parameters te beperken, doen we de volgende 

veronderstelling over ~i (zie ook Thijs, Weyland, 1984): 

3. 3. 3: Si = Si o s 

waarin: Si := E(~i) (1/s) is een constante binnen 

leerconditie i. 

~ := de leerbaarbeid van de met de cue 

corresponderende doelinformalie, met voor alle 

leercondities dezelfde dichtheid f~(S). 

NB: E(!'l) = 1. 

We kunnen nu mel behulp van 3.3.3 voor de leerconditie i 3.3.2 als 

volgt herschrijven: 

3.3.4: P(r ~ tl i, V) = f.., PI(Sot/V) o (1/Si) o f~(S/Si) • dS 
0 

:= PI(Siot/V) 
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Hiermee hebben we de variatie in ~opgenomen in de verdeling van Pl. 

PI krijgt hierdoor een andere vorm, maar omdat TOPS over deze vorm 

geen uilspraak doel is dal geen bezwaar. Door 3.3.3 te veronderstellen 

hebben we bereikt, dat PI' voor alle leercondities dezelfde vor~ 

heeft, zodat we per leerconditie maar één parameter extra nodig 

hebben, nl Si. Bovendien blijft Si/V snelheidsparameler van deze 

verdeling. Voortaan schrijven we PI voor PI' , en Si voor Si'. Een 

leerconditie i wordt voortaan aangeven door zijn corresponderende 

S = E(~i). 

Om te komen lol een uildrukking voor hy(l,ja) en hy(t,nee) gaan we 

vervolgens kijken naar de maximum zoeklijd u. De maximum zoeklijd is 

een functie van V (zie §3.2): u= u(V), zodat ook u stochastisch is 

over cues. We definieren: 

3.3.5: p(~ u) := g(u) 

Met 3.3.~ en 3.3.5 kunnen we de simultane dichtheid van ~en ~ 

definieren: 

3.3.6: p(u, r) = p(E = rl u) • p(~ = u) 

De proefpersoon geeft op het tijdslip t een ja-antwoord dan en sleehls 

dan als ~ = l, en bovendien ~ > l, zodat voor hy(t,ja) geldt: 

3.3.7: hy(t, ja) = p(E = t, u> t) 

co 

tf P(E = tl u) • p(~ u) • du 

u(V) is monoloon verondersteld (zie §3.2), zodat de inverse functie 

V ~ V(u) bestaat. We kunnen daarom schrijven: 

3.3.8: hy(t,ja) 
co 

tf (S/V (u)) • pi (S•t/V (u)) • g (u) • du 

waarin (S/V (u)) • pi (S•t/V (u)) d(PI(S•t/V(u)))/dt 
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De proefpersoon geeft op hel lijdslip l een nee-antwoord dan en 

sleehls dan als ~ = l, en bovendien ~ > t, zodat voor hy(l,nee) geldt: 

hy(t,nee) = p(~ = t, r > t) ! 
... 

= t p <.::. = r I u) • p (~ = t) • dr 

zodat: 

3.3.9: hy(t, nee) = (1 - PI(S•t/V(t))) • g(t) 

In bovenslaande afleiding is nog geen rekening gehouden mel hel 

door TOPS veranderslelde sloringsproces (zie §3.2).Dil storingsproces 

is echter belrekkelijk eenvoudig in le bouwen, omdat de tijd, waarop 

een storing optreedt .~. onafhankelijk is van ~ en ~ (zie aanname c; 

§3.2). Daarom geldt voor de simultane dichtheid van ~. ~. en~: 

3 . 3 . 1 0 : p (,E. = r , u = u , e = e ) = p (.::_ = r I u) • p (~ = u) • f ( e ) 

f(~) =~ p(~ = e) 

Een ja-antwoord kan het gevolg zijn van een vondst 

(~ = l, ~ > t, ~ > l) en van een storing(~= l, ~ > l, ~ > l), zodat 

we mel behulp van 3.3.8 vinden: 

hy(t, ja) = p(~ > t) • p(.::_ = t, u > t) + p(~ = t) • P(.::_ > t, u > t) 

ofwel: 

3.3.11: hy(t,ja) = (1 - F(t)) • t/" (S/V(u)) • pi(S•t/V(u)) • g(u) • du 

CX> 

+ f(t) • t/ (1- PI(S•t/V(u))) • g(u) • du 

hy(t, nee) = p(~ > t) • p(~ = t, !. > t) 
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Een nce-·antwoord treedt alleen op als op !! = u nog geen vondst is 

gedaan (~>u) én geen sloring is opgetreden (~>u), zodat we voor 

hy(t,nee) schrijven: 

hy(t,nee) = p(~ > t) . p(y = t, ~ > t)) 

zodat: 

3.3.12: hy(t,nee) = g(t) • (1- PI(S•t/V(t))) • (1- F(t)) 

Dil zijn de definitieve uitdrukkingen voor hy(t,ja) en hy(t,nee). 

x-cues kan men opvallen als y-cues met spoorsterkte S -= 0. We 

verkrijgen de uildrukkingen voor hx(t,ja) en hx(t,nee) dus eenvoudig 

door in 3.3.11 en 3.3.12 voor willekeurige l: S = 0, pi(S.l/V} = 0 en 

PI(S.t/V) = 0 te stellen. We krijgen dan: 

3.3.13: hx(t,ja) f(t) • (1 - G(t)) 

3.3.14: hy(t,nee) = g(t) • (1- F(t)) 



12 

§3.4: Toetsingsmet~gde 

In § 3.3 zijn uilgaande van TOPS theoretische uitdrukkingen 

afgeleid voor de 4 verdelingen Hx(l,ja), Hx(l,nee), Hy(l,ja), en 

Hy(t,nee). Uil deze uildrukkingen volgen zonder verdere aannames 

enkele globale, kwalitatieve voorspellingen, die direct, 

verdelingsvrij geloetst kunnen worden. Zo'n toetsing hebben we 

uilgevoerd in de Pilotstudy, die beschreven wordt in hoofdstuk 5 (de 

voorspellingen worden in §5.1 afgeleid). In deze§ gaan we in op de 

kwantitatieve voorspellingen, en de daarbij behorende 

toelsingsmelhode. Bij deze methode kan men de volgende stappen 

onderscheiden: 

-Het kiezen van bekende families van verdelingen voor F(l), G(t), 

PI(S.l/V), en van een familie van functies V(u) van u. De functies 

F(l), G(l), PI(S.l/V) en V(u) worden aldus op een beperkt aantal 

parameters kompleet gespecificeerd. 

-Het simultaan fitten van de theoretische verdelingen Hx(l,ja), 

Hx(l,nee), Hy(l,ja), en Hy(t,nee) naar de bijbehorende gevonden 

empirische verdelingen. Hiermee wordt een schatting verkregen van 

de parameters. 

- Het vergelijken van de theoretische en empirische verdelingen mbv. 

een chikwadraattoets. 
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tlet kiezen van verdelingen 

In TOPS worden geen aannames gedaan met betrekking tol de vorm van 

F(l), G(l), PI(S.l/V), zodat het ons in principe vrij staal hiervoor 

elke willekeurige verdeling te nemen. Bij de keuze van de verdelingen 

zijn we er echter van uitgegaan, dat tenminste hel eerste, tweede en 

derde moment van deze verdelingen gevarieerd moesten kunnen worden 

door de parameters te varieren. Op grond van praktische overwegingen 

hebben we voor alle 3 Gammaverdelingen genomen. Een gamma verdeling, 

die volledig bepaald wordt door 3 parameters, nl. de scheefheid r, de 

schaal 1, en het nulpunt g, voldoet aan de 3 hierboven geslelde 

eisen, immers (zie Mood, A.M., F.A. Graybill, o.c. Boes) hel eerste, 

tweede en derde moment zijn resp. g + r/1, r/(lxx2) en 2r/(rxx3). We 

kunnen nu schrijven: 

3.4.1: F(t) = f(t; 11, rl, gl) 

3.4.2: G(t) = f(t; 12, r2, g2) 

3.4.3: PI(S t/V) = f(t; 13, r3, g3) 

Voorts veronderstellen we gl = g3 ~ 0 (s). Hierbij gaan we ervan 

uit, dat de gemeten antwoordlijden al gecorrigeerd zijn voor de dode 

tijd, di. de lijd, die alle processen, behalve hel zoekproces kosten. 

De enige aanname die we maken is dan, dal het zoekproces en 

storingsproces op hetzelfde lijdslip starten. 

Tenslotte nemen we 13 = 1 (1/s). Dil is geen extra veronderstelling 

omdat we de schaal van l ook met de spoorsterkte s kunnen instellen, 

en we niet geïnteresseerd zijn in een absolute waarde voor de 

spoorslerkle, maar alleen in de relatieve waarde t.o.v. andere 

spoorslerktes. 
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Tol slot dienen we nog een geschikte vorm voor V(u) te kiezen. Uil 

de veronderstelling over u(V) (zie §3.2; onder B) volgt: 

- V(u) is monoloon stijgend 

- V(u) is positief versneld 

Bij de schatting zijn wij uilgegaan van 3 mogelijke uildrukkingen voor 

de functie Fl(u) := u/V(u), die allen door het punt (0, 1) gaan: 

- FI1(u) := (u- B)/B voor 0 sus B; 0 elders. 

- FI2(u) := /((B-u)/A) - /(B/A) + 1 voor 0 ~u~ B- A(/(B/A)-1)2; 

0 elders. 

- FI3(u) := 1- A•(1- exp(B u)) voor 0 ~u S ln(1- 1/A)/B; 0 elders. 

Hierin geldt steeds A ~ o, en B ~ 0 

De 3 hiermee corresponderende functies V(u) voldoen aan de 2 

hierboven gestelde voorwaarden. 
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Het simultaan fitten van_de the~retische verdelinllen 

Door de hierboven beschreven keuze van verdelingen hebben we nog 9 

modelparameters, die we zullen moeten schallen uit de bijbehorend 

steekproeven, nl. de parameters van F, r1 en 11, van G, r2, 12 en g2, 

van PI, r3 en s, en van FI, A en B. We gebruiken hiervoor een 

minimum--ebikwadraat-schatting (zie Kendall & Stuart, 1973). 

Dit houdt in, dat we zoeken naar de parameterwaardes, waarvoor de 

totale residuensom Rtot minimaal is. Hierbij wordt Rtot voor zekere 

parameterwaardes als volgt bepaald: 

We maken een partitie in klassen voor hxja, txnee, iJja, en tynee, 

en definieren voor willekeurig klasse q het residu als: 

3.4.4: r := (e - o)2/e 

Voor de 

3.4.5: 

waarin 

waarbij: e: het verwachte aantal realisaties in q o.g.v. 

de bijbehorende theoretische verdelingen, gegeven 

een bepaalde vector van parameters 

o: het waargenomen aantal realisaties in q 

totale residuensom geldt dan: 

nl n2 n3 n4 
Rtot := [ ril + [ ri2 + [ ri3 [ ri4 + ......... 

1 1 1 -1 

voor resp. xja, xnee, yja en ynee steekproeven: 

n1, n2, n3, en n4 de aantallen klassen; 

ril, ri2, ri3, en ri4 het residu van klasse i; 

Voor het zoeken in de parameterruimte naar het minimum van Rlot 

gebruiken we het schattingsprogramma CHIKW2. 

Hel (door P. Weyland geschreven) schattingsprogramma "CHIKW2" zoekt 

in de parameterruimle, uitgaande van door de gebruiker opgegeven 

startpunt SO naar een lokaal minimum van Rlot. Het maakt hierbij 

gebruik van de methode "Marquard", die met behulp van de numerieke 

bepaalde gradient steeds zijn zoekrichting bepaalt (zie R.C. PP 5.5). 

Voor het bepalen van Rtot en de gradienl van Rtot als functie van de 

modelparametervector roept de naar de methode genoemde procedure 

"MARQUARD" steeds de procedure RESIDU aan. Deze berekent Rlol uil de 

theoretische en de experimentele verdelingen. 
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Hierbij treden echter nog een aantal problemen op. 

In §3.1 wordt opgemerkt, dat TOPS verdelingen voorspelt voor de 

anlwoordtijden, gecorrigeerd voor de dode tijd, dtijd. We zullen dus 

eerst deze dode tijd direct uit de data moeten schatten. 

hel nulpunt van G(t), g2, kan wegens technische redenen niet als te 

schalten parameter aan CHIKW2 worden meegegeven. Dit betekent, dal we 

lwéé dode lijden direct uit de data moelen schallen, nl. 

dtijdja:=dtijd, en dlijdnee:= dlijd+r3 (zie §6.4). 

De voor de hand liggende oplossing om voor dtijdja en dtijdnee 

altijd de kortste lijd uil de steekproef voor ja- resp. nee- tijden te 

nemen, gaal niet op, omdat er sprake kan zijn van premature reakties 

van de proefpersoon. 

Voor het bepalen van dtijdja (zie §6.4) gaan we uil van het 

volgende kriterium: We kiezen voor dtijdja het tijdstip, waarop voor 

de simultane ja-dichtheden ogv. de daarmee corresponderende 

steekproeven geldt: 

A: - hx(l,ja) is duidelijk kleiner dan hyl(t,ja) 

hyl(l,ja)is duidelijk kleiner dan hy2(t,ja) 

Dil houdt in, dal we onderscheid maken tussen twee 

storingsprocessen. Hel eerste storingsproces levert premature ja's. 

Dal zijn dan per definitie alle ja's, die optreden voor t < dtijdja. 

Dit proces stopt op t = dtijdja, en wordt niet door TOPS beschreven. 

Alle geobserveerde tijden voor t = dtijdja worden weggegooid. 

Het tweede storingsproces start op l = dtijdja. Met dil tweede 

storingsproces correspondeert de tijd~ met verdeling F(l) (zie §3.2). 

Door deze kunstmatige opslitsing treedt bij l = dtijdja in 

f(l) ( = d(F(t)/dl) een mogelijke discontinuïteit op, die een grolere 

minimale residuensom tol gevolg kan hebben. 



17 

Voor dtijdnee kiezen we het tijdstip, waarop voor de simultane 

nee-dichtheden ogv. de daarmee corresponderende steekproeven geldt: 

B: - hx(l,nee) is duidelijk groter dan hyl(t,nee) 

hyl(l,nee)is duidelijk groter dan hy2(l,nee) 

Om B aan te lonen kijken we naar het quotienl van de simultane 

nee-dichtheden: 

hy(t, nee) 

= 1 - PI(S.l/V) 

hx(l, nee) 

Er geldt S.l/V(t) is maximaal in t dtijdnee, omdat V(t) voor 

t < dtijdnee constant is en voor t > dtijdnee positief versneld. Omdat 

S.dlijdnee/V(dlijdnee) maximaal is hel quolienl van de simultane 

dichtheden voor l = dtijdnee minimaal, zodat dit quocienl kleiner is 

dan hel quotienl van de kansen Py(nee) en Px(nee). Hieruit volgt B. 

Een tweede probleem is hel volgende. Bij aanroep van MARQUARD 

dienen we het startpunt SO op te geven. Dil houdt in, dal we ook 

direct uit de data startwaardes voor de modelparameters moeten 

schallen (zie §6.4, en §B5)). 
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Toetsing TOPS 

Voor de toetsing van TOPS maken we gebruik van de bij de boven 

beschreven schatting verkregen lolale residuensom Rtol. Deze is nl. 

onder de nulhyplhese HO, dal hel model een goede beschrijving geeft 

van de werkelijkheid, en voor zover we hel model als lineair in zijn 

parameters mogen beschouwen in de limiet ebikwadraat verdeeld met n -

2 - 8 vrijheidsgraden, waarbij n hel lolale aanlal klassen is. Bij de 

bepaling van hel aanlal vrijheidsgraden zijn we ervan uitgegaan, dal 

we 2 vrijheidsgraden verliezen omdat zowel het lotale aanlal x-cues 

als y-cues vastligt, en nog 8 vrijheidsgraden, omdat CHIKW2 de 

aanpassing uilvoert mel 8 parameters. 

Op grond van de overschrijdingskans kunnen we dan beslissen, of we 

HO verwerpen. 

Hierbij doel zich echter het volgende probleem voor. Naast de 

aannames, gedaan binnen TOPS, hebben we ook een aanlal andere 

assumpties gemaakt, zoals mel belrekking lot de vorm van F(l), G(t), 

PI(S.l/V) en V(u), en verder dal gl = g2 = 0. Het is met de hierboven 

beschreven methode niet uit le maken aan welke aannames een eventuele 

significantie van Rlol is toe te schrijven. 

Tol slot van §3 wil ik nog opmerken, dal we lol nu loe steeds zijn 

uilgegaan van hel in §3.1 beschreven eenvoudige herkenningsexperiment. 

Bij de afgeronde en de geplande herkenningsexperimenlen (zie hoofdstuk 

5 resp. ~) is er in hel algemeen sprake van meer dan 1 leerconditie en 

meer dan twee leslcondilies. Dil betekent, dal de verzameling van 

gemeten lijden wordt opgesplitst in deelverzamelingen van tijden naar 

leer- en lest-conditie. Voor de schatting van de modelparameters en de 

toetsing van TOPS wordt echter in principe dezelfde hierboven 

beschreven methode toegepast. (zie hoofdstuk 6) 
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Hoofdstuk 4: Keetopstelling_~n besturingsptQ&ramma 

In dil hoofdstuk komt het door mij in samenwerking met G. Lebbink 

geschreven besturingsprogramma aan de orde 

Voor een goed begrip van de voorwaarden, waaraan het 

besturingsprogramma diende te voldoen volgt in §4.1 eerst een korte 

beschrijving van de algemene en de specifieke opzet van de 

herkenningsexperimenten, die overeenkomstig de doelstellingen (zie 

hoofdstuk 2) mel het besturingsprogramma minimaal moeten kunnen worden 

vericht: 

In § 4.2 volgt een beschrijving van de meetopslelling. Dit om een 

beeld te krijgen van hel systeem, dat door het besturingsprogramma 

geregeld wordt. 

In §4.3 zal ik vervolgens de structuur van het besturings

programma weergeven. 

In de bijlagen (§Bl, §B2, resp. §B3) worden de werking van hel 

besturingsprogramma, een gebruikershandleiding en de vereiste 

invoergegevens voor de realisatie van de herkenningsexperimenten (zie 

ook §4.1) beschreven. 
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Allereerst zal ik een aanlal begrippen introduceren, waaraan in de 

volgende hoofdstukken een vaste betekenis wordt toegekend: 

aanbieding: een los woord of een woordpaar, dal gedurende een bepaalde 

aanbiedingstijd in de leer- of test-fase op een beeldscherm 

(zie §4.2) als eenheid wordt geprojecteerd. 

blok: 

cyclus: 

oud: 

nieuw 

een rij opeenvolgende aanbiedingen in de leer- of test-fase 

met een aantal speciale gemeenschappelijke eigenschappen 

(denk bijv. aan de aanbiedingslijd). In het algemeen is een 

leer- of test-fase dan opgebouwd uit elkaar sequentieel 

opvolgende blokken, van verschillend bloklype, dwz. dal 

bepaalde eigenschappen voor de aanbiedingen van hel ene 

blok wel en van hel andere blok niel gelden. 

kan men een fase opgebouwd denken uit een rijtje blokken 

van verschillend bloktype, dal een aanlal malen herhaald 

wordt, dan noemt men zo'n rijtje blokken een cyclus. 

zijn in de testfase aangeboden woorden, die in de 

voorafgaande leerfase geleerd zijn; Is zo'n woord éénmaal 

of tweemaal in de leerfase aangeboden, dan wordt het 

hieronder ook mel de code: 1 resp. 2 aangeduid. 

zijn in de lestfase aangeboden woorden, die niet geleerd 

zijn; zo'n woord wordt ook aangeduid mel de code: 9. 
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Hieronder volgt een korte beschrijving van de proefopzet van de 3 

geplande herkenningsexperimenlen (zie hoofdstuk 2) 

. Experiment 1: 

In de leerfase beslaan de aanbiedingen uil losse woorden waarvan een 

deel eenmaal, hel resterend deel tweemaal wordt aangeboden. De 2 

aanbiedingstypen worden in pseudorandom volgorde aangeboden, met de 

restrictie dat lussen de eerste en de tweede aanbieding van de dubbel 

aangeboden woorden een groot aanlal andere aanbiedingen zil. 

In de lestfase komen in pseudorandom volgorde de volgende 

aanbiedingslypes voor: 

-losse woorden: type 9; type 1; en type 2. 

- woordparen: type 9,9; type 9,1; type 1,9; en type 1,1. 

De proefpersonen krijgen als laak ja te antwoorden als zij bij losse 

woorden hel woord, en bij woordparen één van de woorden herkennen. Zo 

niet, dan dienen zij nee le antwoorden. 

In de leerfase wordt in afwisselende blokken een aselekt gekozen 

deel van de losse woorden lang aangeboden, en hel resterende deel kort. 

In de testfase komen in pseudorandom volgorde 3 aanbiedingatypes 

voor: 

- oude lang geleerde woorden 

- oude kort geleerde woorden 

- nieuwe woorden 

De proefpersonen krijgen als laak een ja-antwoord te geven, als zij het 

woord herkennen, zo niel een nee-antwoord. In een deel van testfase 

wordt via de instructie aan de proefpersoon de snelheid benadrukt 

(speed), in hel andere deel wordt de nauwkeurigheid benadrukt 

(accut"acy). 
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In de leerfase krijgen de proefpersonen woordparen aangeboden, 

afwisselend (in blokken) onder 2 instruclies (leercondilies): 

G : leer elk van de twee woorden apart. 

G' : leer het woordpaar als geheel. 

In de lestfase komen de volgende woordparen voor: 

- beide woorden nieuw : 9,9 

beide woorden geleerd in verschillende paren: 1,1 

beide woorden geleerd in hetzelfde paar: 11 

De testfase bestaal uit 3 elkaar afwisselende laken: 

laak 1: De proefpersoon moel aanbiedingstype 9,9 onderscheiden van 

aanbiedingslype 1,1. Er zijn 3 aanbiedingslypes: 

9,9: nieuwe aanbiedingen 

1,1 (G): oude aanbiedingen, (niet als paar geleerd) onder G 

1,1 (G') oude aanbiedingen, (niet als paar geleerd) onder G' 

taats__2: De proefpersoon moet aanbiedingstype 9, 9 onderscheiden van 

aanbiedingstype 11. Er zijn 3 aanbiedingslypes: 

9,9: nieuwe aanbiedingen 

11 (G): oude aanbiedingen, (wel als paar geleerd) onder G 

11 (G'): oude aanbiedingen, (wel als paar geleerd) onder G' 

taa~3: De proefpersoon moet aanbiedingstype 1,1 onderscheiden van 

aanbiedingstype 11. Er zijn 4 aanbiedingslypes: 

De proefpersonen moelen onderscheiden lussen 4 aanbiedingstypen 

namelijk: 

1,1 (G): oude aanbiedingen, (niet als paar geleerd) onder G 

1,1(G'): oude aanbiedingen, (niet als paar geleerd) onder G' 

11 (G): oude aanbiedingen, (wel als paar geleerd) onder G 

11 (G'): oude aanbiedingen, (wel als paar geleerd) onder G' 
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§4 .2: Meetopstell~J!.& 

In fig. 1 staal schematisch de meetopstelling weergegeven. Hieronder 

zal ik kort de functies van de diverse onderdelen binnen hel kader van 

de herkenningsexperimenlen weergeven: 

Beeldscherm: 

To_etsenbord: 

Tussenkastje ~: 

Dil is een micro-computer, waarop het 

besturingsprogramma gedraaid wordt. Tevens zorgt het 

voor de verwerking en opslag van de data in een 

datafile. 

Hierop worden de aanbiedingen en instruclies 

geprojecteerd. 

vormt samen met hel beeldscherm de terminal van de 

PDP11V03. 

Hierop bevinden zich 2 voor hel experiment 

belangrijke knopjes, aangeduid met "1" en "2", die 

afhankelijk van de proefpersoon het ja- en nee-knopje 

zijn. Op hel moment, dal één van de knopjes wordt 

ingedrukt, gaal een voor hel knopje specifiek signaal 

via lussenkastje A naar de PDP11V03, die dil signaal 

interpreteert, en de antwoordlijd meel. 

verbindt PDP11V03 met een aanlal knoppekastjes. 

verbindt beeldscherm via loetsenbord mel de PDP1103. 

Dit kastje heeft 2 standen: 

- normaal: hel fungeert als kortsluiting. 

- tijdens experiment: zorgt ervoor, dal 

aanbiedingen als geheel vrijwel momentaan op hel 

beeldscherm geprojecteerd worden. 

is hel grote computersysteem op de THE; hierop vindt 

de uileindelijke verwerking van de data plaats. 

draagt zorg voor de transmissie van datafiles van de 

PDP1103 naar de Burroughs_ 
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Beeldscherm 

i 
Tuss•rk•slJ• • 

Toetsenbord 

/ 
PDP11V03 --~~• Modem __ ...;.,•Buroughs 

Tussenkastje A 

I 
Antwoordkastje 

Fi_K. 1: s~Jlema van de me_E!_i:_~telli_n_g: Hierin st.aan de apparaten, 

waaruil de meelopstelling is opgebouwd. Staan twee apparaten met. elkaar 

in directe verbinding, dan wordt. dal in hel schema aangegeven door een 

pijl in de richting van de mogelijke informatieoverdracht. 
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§ 4.3: Be~luringsprogramma 

In deze § slaat een korte beschrijving van de mogelijkheden van hel 

besturingsprogramma. 

Hel besturingsprogramma onderscheidt 2 fasen: 

- leerfase 

- testfase 

Tussen de leerfase en testfase bestaan 3 verschillen: 

- In de leerfase wordt ~~. in de testfase wel een reaktie van de 

proefpersonen verwacht (knopindruk) . 

- In de leerfase liggen de aanbiedingstijden vast, in de lestfase 

wordt de aanbieding afgebroken op hel moment, dal de proefpersoon 

een knop (ja/nee) indrukt 

- in de testfase wordt de knopindruk (ja/nee) en de antwoordtijd 

gemeten; in de leerfase wordt niels gemeten (alles ligt immers vasl). 

Hieronder staal beschreven hoe de beide fases binnen hel 

besturingsprogramma zijn opgebouwd: 

- De fases zijn opgedeeld in blokken, minimaal 1 en maximaal 48. 

-Men kan (maximaal 4) verschillende typen blokken per fase instellen, 

die elkaar dan steeds in een vaste volgorde opvolgen. 

- Hel lype van een blok wordt bepaald door de volgende eigenschappen: 

- wordt het wel of niet voorafgegaan door een instructie; 

- zo ja: dan start het blok aanbiedingen pas na het indrukken 

van de spatiebalk. 

NB: voor zo'n blok kan men dus ook een pauze inlassen. 

- zo nee: dan verloopt de overgang lussen het vorige en hel 

bewuste blok aanbiedingen vloeiend. 

- de aanbiedingslijd (in de lestfase de max.aanbiedingslijd) 

- de tussenlijd tussen de aanbiedingen 

- het aanlal lypes aanbiedingen 

- de types van de aanbiedingen. 

- het aantal per type van de aanbiedingen 
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- een aanbiedingslype, code 1 l/m 99, is opgebouwd uil 1 of 2 

woordtypes, met codes 1 llm 9. Code "12" slaat bijv. voor hel 

volgende woordpaar: links: een woord van type 1; en reehls een woord 

van type 2. 

- binnen een blok wordt de aanbiedingsvolgorde van de types 

pseudorandom bepaald, waarbij voorkomen wordt, dat teveel 

aanbiedingen van hetzelfde type direct na elkaar komen. 

- de codes van de woordtypes staan voor het volgende: 

code 1, 3, 4, 5, 6, 8: éénmaal aangeboden in de leerfase, éénmaal 

in de testfase. 

code 2, 7: tweemaal aangeboden in de leerfase, eenmaal in de 

testfase. 

code 9: niet aangeboden in de leerfase, eenmaal in de testfase. 

- Bij woorden, die tweemaal in de leerfase worden aangeboden, is het 

aantal tussenliggende aanbiedingen ongeveer de helft van het tolale 

aantal in de leerfase aangeboden woorden. 

- Voor elk type woord wordt het benodigde aantal woorden gereserveerd 

in de woordfile, zodanig dal: 

de in vorige sessies door de proefpersoon gebruikte woorden 

worden overgeslagen. 

- elk woord voor precies één type wordt gereserveerd. 

- elk voor een type gereserveerd woord krijgt een aantal (afhankelijk 

van het type: 0, 1, of 2) aanbiedingsposities in de bewuste fase 

toegewezen, uit de met dat type corresponderende verzameling 

aanbiedingsposities. 

NB: er is voor gezorgd, dat de correlatie tussen de positie in leer

en lestfase zo klein mogelijk is (is ongeveer 0). 

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de werking van het 

besturingsprogramma zie Apendix §Bl. 
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Hoofdstuk 5: Pilolstud~ 

Hel uitvoeren van een pilotstudy had voor ons een tweeledig doel: 

- uit te testen, of er geen fouten meer zaten in de totale proefopzel, 

in hel bijzonder in de proefopstelling, en in hel 

besturingsprogramma. 

- te beslissen tussen twee, door ons opgestelde aan de proefpersonen 

te geven testinstructies, een neutrale, en een Bias-ja (zie 

"procedure") voor het eerste experiment (zie hoofdstuk 6). 

Omdat hel definitieve verwerkingsprogramma (zie §6.3) nog niet 

gereed was gebruikten we voor deze beslissing een voorlopig kriterium. 

De uil deze pilotstudy verkregen antwoordtijden zijn naar 

leerconditie in 3 typen onder te verdelen (zie §5.2). Voor de 

bijbehorende (gemiddelde) spoorsterktes S2, Sl, Sx geldt: 

S2 > Sl > Sx (= 0 (1/s)). 

Uil de aannames van TOPS volgen een aantal kwalitatieve voorspel

lingen aangaande de relatie tussen de verdelingen van de antwoord

tijden. Deze voorspellingen gelden verdelingsvrij, dwz. ongeacht de 

vorm, die we voor F(l), G(t), PI(S.t/V) en u(V) kiezen. 

5. 5.1: 

5. 5. 2: 

5. 5.3: 

Hy2(l) > Hyl(t) > Hx(t) waarbij: Hy2(l) := Hy2(t,ja)+Hy2(t,nee) 

Hyl(t) := Hyl(t,ja)+Hyl(l,nee) 

Hx(t) := Hx(t,ja) + Hx(t,nee) 

Hy2Cllnee) < Hyl<tlnee) < Hx<llnee) 

als V(u) monotoon positief versneld 

Hy2(tlja) > Hyl(tlja) > Hy9Ctlja) 
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Dal 5.5.1 geldt ligt voor de hand, als je je realiseert, dat bij 

spoorsterktes voor de bijbehorende lijd geldt: 1(S) =min(~,~.~). 

~en ~ zijn onafhankelijk van S, terwijl P(~ <= l) ~ PI(S.t/V) een 

monotoon stijgende functie is van S, zodat ook P(1(S) <= t) monoloon 

stijgt mets. Omdat S2 > Sl > S9, geldt 5.5.1. 

5.5.2 gaat alleen op als V(u) een monotone positief versnelde 

functie is. Dit kan men als volgt inzien. Voor de 2 simultane 

dichtheden hx(t,nee) en hyl(l,nee) geldt: 

hyl(t,nee) 

= 1- PI(Sl.l/V(t)) 

hx(t,nee) 

Is V(u) rechtevenredig met u dan is hel quotienl van de 2 simultane 

dichtheden constant, zodat de voorwaardelijke verdelingen identiek zijn. 

Is V(u) monoloon positief versneld in u, dan is hel argument van PI 

monoloon dalend in u, zodat 1 - PI monotoon stijgt in u. Omdat 

hetzelfde verhaal opgaat voor S2 en Sx, en 1 - PI in dat geval sneller 

stijgt in u geldt voor dit geval 5.5.2. 

Is V(u) monotoon positief versneld in u, dan kan men analoog 

beredeneren dal 5.5.2 geldt, na substitutie van ">" voor "<". 

5.5.3 volgt uil 5.5.1 en 5.5.2. Er geldt nl.: 

Hy(l,ja) = Hy(t)- Hy(l,nee) = Hy(l)- (Hy<tlnee).Py(nee)) 

Verder geldt, dal Hy(l) monoloon stijgt inS (5.5.1), en Hy<tlnee} 

monotoon daalt ins (5.5.2). Omdat ook Py(nee) monoloon daalt ins 

geldt 5.5.3. 

Zou blijken, dat deze 3 betrekkingen in beduidend sterkere male 

opgingen voor de proefpersonen, die een Bias-ja-instructie hadden 

gekregen, dan zou deze instructie gekozen worden, zo niet de neutrale. 
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Stimuli 

In dil experiment werden als stimuli zelfstandige naamwoorden 

gebruikt. 

Deze werden gehaald uil een groot onderzoek naar de frequentie van 

woorden in een aantal dag en weekbladen (Uit den Boogaart, 1975). 

Hierbij werden alle zelfstandige naamwoorden genomen, die in het 

onderzoek een frequentie hadden hoger dan 5, behalve verkleinwoorden, 

als de woorden, waaran ze afgeleid zijn al opgenomen waren. Hierdoor 

konden we putten uit een woordenbestand van ruim 3400 verschillende 

woorden. 

Omdat hel een pilotstudy betrof, hadden we hiervan maar een kleine • 

900 woorden nodig, die aselect, maar wel voor alle proefpersonen 

gelijk, uil ons besland werden gekozen. 



30 

Een experimentele sessie bestond uit een leerfase en testfase. De 

oorspronkelijke proefopzet zag er als volgt uil: 

In de leerfase werden aan iedere proefpersoon 120 woorden (type y1) 

éénmaal aangeboden en 120 woorden (type y2) tweemaal. Aanbiedingen 

duren steeds 2 (s); de lussenlijd lussen 2 aanbiedingen was steeds 1 

(s) Deze 2 typen woorden werden pseudorandom door elkaar aangeboden met 

2 restricties: 

- Voor een woord van type 2 kwamen tussen de eerste en tweede 

aanbieding ongeveer 180 andere aanbiedingen. 

- Lange rijtjes opeenvolgende aanbiedingen van hetzelfde type konden 

niet optreden (zie §B1.5.3; BREEK). 

In de testfase werden alle 120 woorden van type y1, alle 120 woorden 

van type y2, uit de leerfase, lesamen met 120 nieuwe woorden 

(afleiders; type x) aangeboden met een maximale aanbiedings tijd van 9 

(s). Op het moment, dat de ja- of nee-knop bij wel of geen herkenning 

werd ingedrukt, werd de aanbieding beeindigd en volgde na een 

tussentijd van 1 s de volgende aanbieding. De type woorden y1, y2 en x 

werden weer pseudorandom aangeboden met als restricties, dat niet meer 

dan 3 woorden van hetzelfde type direkt op elkaar volgden. 

Toen het foutenpercentage van de eerste twee proefpersonen te laag 

bleek te zijn, werd besloten tot de volgende wijzigingen: 

- Het aanlal in de leerfase aangeboden woorden werd verhoogd naar 160 

van type yl, en 160 van type y2. Bovendien werden de aanbiedings- en 

tussen-tijd teruggebracht tot 1.5 resp. 0.5 (s) 

- In de testfase werden analoog 160 woorden van type y1, 160 van type 

y2 en 160 nieuwe woorden (type x) aangeboden. Aan de maximum 

aanbiedings- en tussenlijd werd niets veranderd. 
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Er waren in lotaal 8 proefpersonen, die allen aan 3 

experimenlenlele sessies meededen. Om de proefpersonen zo min mogelijk 

te belasten (zie ••proefpersonen") vonden deze sessies met een kleine 

onderbreking direct na elkaar plaats. Per proefpersoon had het lolale 

experiment hel volgende verloop: 

- sessie 0: leerfase 0 - pauze - testfase 0 

- pauze 

- sessie 1: leerfase 1 - pauze - testfase 1 

- pauze 

- sessie 2: leerfase 2 - pauze - testfase 2 

De Oe sessie diende om de proefpersonen te laten wennen aan de 

proefopzet, en in het bijzonder aan de koppeling tussen een ja- en 

nee-antwoord en de daarmee corresponderende knopjes. 

Voorafgaand aan beide leerfases kregen de proefpersonen allen 

dez!lfd~ leerinstructie (zie Apendix §B4) 

4 Proefpersonen kregen voorafgaand aan de testfase 1 en 2 een bias 

ja testinstructie, dwz. er werd benadrukt, dat zodra ze het vermoeden 

hadden, dat het woord bekend voorkwam, ze de ja-knop in moesten 

drukken. 4 Anderen (de eerste twee werden verder builen beschouwing 

gelaten; zie "proefopzel") kregen een neutrale testinstructie, dwz. er 

werd geen bijzondere nadruk gelegd op een snel ja- of nee-antwoord. 

(zie Apendix §B4) 

Pro~fpersonen: 

Als proefpersonen werden genomen 10 studenten aan de THE, die op 

dat moment deelnamen aan een werkcollege "Cognitie". Omdat toen nog 

niet duidelijk was, of ze hiervoor betaling zouden ontvangen, werden 

ze zo min mogelijk belast. 
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§5.3: Datav~rwerk!n&: 

om op eenvoudige wijze een duidelijk beeld le krijgen, in hoeverre 

de geldigheid van 5.5.1, 5.5.2, en 5.5.3 afhangt van de lestinstruktie 

(zie §5.2) werden de 8 sessies samengenomen van de proefpersonen, die 

een neutrale instructie hadden gehad, en de 8 sessies van de proef

personen, die een Bias-ja instructie hadden gehad. Vervolgens werd met 

behulp van grafieken bekeken, of 5.2.1, 5.2.2, en 5.2.3 opgingen voor 

beide instructies, en werd daarna met een ebikwadraat-toets bekeken, 

of de bewuste verdelingen ook significant van elkaar verschilden. 

Voor hel bepalen van de hiervoor benodigde gegevens heb ik hel 

(voorlopige) verwerkingsprogramma RESULT geschreven, dal de volgende 

uilvoer gaf: 

- een partitie van klassen mel constante inslelbare klassegrootte 

hel le, 2e, en 3e moment 

- het aantal gemeten lijden 

- schattingen (direct uit de data) per conditie voor de kansen 

(zowel voorwaardelijke als onvoorwaardelijke) op een ja- cq 

nee-lijd. 

- residuenso~~. waarmee de nulhypothesen getoets kunnen worden, 

of de volgend verdelingen onderling identiek zijn: 

- ( 1) Hyl(l,nee) en Hyl(l,ja); 

(2) H2(t,nee) en Hy2(l,ja); 

(3) Hyl(t,nee) en Hyl(t,ja); 

(4) Hyl(t,nee), Hy2(t,nee), en Hx(t,nee); 

( 5) Hyl(t,ja), Hy2(l,ja), en Hx(t,ja); 

(6) Hyl(t,ja), Hy2(l,ja), en Hx(t,ja). 
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In fig. 5.3.1 t/m 5.3.6 kan men de grafieken van empirische 

verdelingen zien uil de belrekkingen 5.2.1, 5.2.2, en 5.2.3 voor de 

neutrale resp. Bias-ja instructies. Deze grafieken zijn bepaald door 

de data van de 4 proefpersonen met neutrale instructie resp. de 4 

proefpersonen met Bias-ja instructie te beschouwen als afkomstig van 

twee proefpersoon. Hieruil kan men aflezen, dal de globale uil TOPS 

volgende conclusies aangaande de betrekking tussen deze verdelingen 

voor beide instructies lijken op te gaan. 

2 .3 

l (s) 

I I 

t (s) 

fig. 5.3.1 (boven) ~~-~ 5.3.2 (onder): de gemeten relatieve 

(percentuele) cummulalieve frequentieverdelingen van de xja-, ylja- en 

y2ja-tijden voor de neutrale instructie (fig. 5.3.1) en de Bias-ja 

instructie (fig. 5.3.2): per figuur resp. de onderste, de middelste en 

de bovenste getrokken lijn. 
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fiK.:__?_:l,_3 (boven .. L.~.!Lfu_:_ 5. 3. '' (on4er): de gemelen relatieve 
(percentuele) cummulatieve frequentieverdelingen van de xnee-, ylnee
en y2nee-tijden voor de neutrale instructie (fig. 5.3.3) en de Bias-ja 
insLructie (fig. 5.3.4): per figuur resp. de bovenste, de middelste en 
de onderste gelrokken lijn. 
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fig: 5.3.5_(boven~fig. 5.3.6 (onder):_de gemeten relatieve 
(percentuele) cummulalieve frequentieverdelingen van de x-, yl- en 
y2-tijden voor de neutrale instructie (fig. 5.3.5) en de Bias-ja 
instructie (fig. 5.3.6): per figuur resp. de onderste, de middelste en 
de bovenste getrokken lijn. 
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In label 1 staan de met de instruclies corresponderende lolale 

residuensommen R, met bijbehorende aanlallen vrijheidsgraden n, en 

significantiegrenzen (alfa~ 0.05). 

Deze zijn verkregen door eerst ~r proefpersoon voor de 

ja-dichtheden, de nee-dichtheden en de lotale dichtheden de 

residuensommen le bepalen, en vervolgens voor beide instruclies per 

"sel dichtheden" (resp. ja, nee en totale) over de 4 proefpersonen op 

lelellen (zie Lancaster, 1969). 

neutraal: Bias-ja: 

R n Chikw R n Chikw 

xnee, y1nee, y2nee 124 9ll 118 97 74 95 

xja, y1ja, y2ja 88.6 46 63.1 101 66 86.1 

x, y1, y2 189 146 175 260 156 186 

ial:!el_]._: de residuensommen R, mel bijbehorende aanlallen 

vrijheidsgraden n, en significantiegrenzen (alfa=0.05) 

Uil label 1 kan men onmiddelijk zien, dal bij de neutrale 

instructie 2 van de 3 residuensommen (voor nee en tolale dichtheden) 

op de rand van significantie zillen, en 1 (voor ja-dichtheden} 

duidelijk significant is. Bij de Bias-ja instructie is er sprake van 

duidelijke significantie bij 2 residuensommen, nl. voor ja-dichtheden 

en lolale dichtheden, en zit de residuensom voor de nee-dichtheden op 

de rand van significantie. Hieruil concluderen we, dal over hel geheel 

genomen de 3 betrekkingen 5.2.1, 5.2.2, en 5.2.3 voor de Bias-ja 

instructie loch sterker gelden dan voor de neutrale instructie. Dil is 

o.i. toe te schrijven aan onderdrukking bij de Bias-ja instructie van 

een twijfelmechanisme van de proefpersoon, dat optreedt wanneer een 

woord hem vaag bekend voorkomt. 

Op grond van deze resultaten is besloten voor hel volgende 

experiment een Bias-ja instructie te gebruiken. 
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Tijdens deze pilotstudy bleek, dat de proefpersonen een aanlal 

woorden uit de eerste sessie in de 2e sessie terugkregen. Deze fout 

bleek te zitten in hel woordenbestand, dal 15~ van de woorden dubbel 

bevatte. Omdat deze fout voor alle testaanbiedingen in gelijke male 

optrad, heeft deze geen consequentie voor de conclusie van de 

pilotstudy. 

NB: de fout is daarna uiteraard hersteld. 
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tloofdstuk. 6: Herkenning~experimenl 

§6.1: Inleiding 

In hoofdstuk 3 is de retrievaltheorie TOPS beschreven. Hel in dit 

hoofdstuk beschreven experiment is het eerste in een reeks 

herkenningsexperimenlen, die waarnemingen dienen op te leveren, 

waarmee TOPS geloetst en verder ontwikkeld kan worden. We gaan uil van 

de in §3.4 beschreven schallings- en toelsings-methode. 

Verder willen we met dil experiment uitzoeken, of de spoorsterkte 

S2 van dubbele aanbiedingen (d.w.z. aanbiedingen, die in de leerfase 

tweemaal voorkomen) gemiddeld tweemaal zo groot is als de spoorsterkte 

Sl van enkele aanbiedingen. Deze nulhypothese toetsen we eenzijdig 

legen de alternatieve hypothese, dat S2 minder dan tweemaal zo groot 

is dan Sl. 

In §6.2 beschrijven we allereerst de proefopzet van dil experiment. 

In deze proefopzet deden alle proefpersonen aan 8 sessies mee. Omdat 

we graag per proefpersoon de data van zoveel mogelijk sessies samen 

wilden voegen hebben we de stabiliteit van proefpersonen over sessies 

onderzocht (zie §6.3). 

Hel schallen van de 4 parameters van verdelingen F en G van resp. ~ 

en ~ uit de x-cues kost veel minder rekentijd dan de simultane 

schatting van de 9 modelparameters uil alle data. Daarom hebben we 

eerst deze schattingsmetbode gebruikt om betere startwaardes te 

verkrijgen voor 4 van de 9 modelparamelers, en om de invloed van de 

keuze van de dode tijd voor ja en nee-verdelingen te onderzoeken. 

Bovendien hebben we uil de resultaten van dit onderzoek bekeken voor 

welke proefpersonen een simultane schatting zinvol is (zie §6.4). 

In §6.5 tenslotte worden de resultaten van de simultane schatting 

van de 9 modelparameters uil alle data beschreven. 



38 

§6. 2: ProefQP~et:. 

In dit experiment werden als stimuli zelfstandige naamwoorden 

gebruikt. 

Deze werden gehaald uil een groot onderzoek naar de frequentie van 

woorden in een aanlal dag en weekbladen (Uit den Boogaarl, 1975). 

Hierbij werden alle zelfstandige naamwoorden genomen, die in het 

onderzoek een frequentie hadden hoger dan 5, behalve verkleinwoorden, 

als de woorden, waaran ze afgeleid zijn al opgenomen waren. Hierdoor 

konden we pulten uil een woordenbestand van ruim 3400 verschillende 

woorden. De woorden werden aselekt, maar voor alle proefpersonen op 

identieke wijze, over de sessies verdeeld, zodanig dal elk woord in 

precies één sessie voorkwam. 
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Proefopzet 

Een experimentele sessie bestond uil een leerfase en een testfase. 

In de leerfase werden aan iedere proefpersoon 144 woorden 

(type yl) éénmaal aangeboden en 144 woorden (type y2) tweemaal, mel 

voor alle woorden een vaste aanbiedings en lussenlijd van resp. 1.5, 

en 0.5 seconden. Deze 2 typen woorden werden pseudorandom door elkaar 

aangeboden met 2 restricties: 

- Voor een woord van type y2 kwamen lussen de eerste en tweede 

aanbieding ongeveer 216 andere aanbiedingen. 

- Hel aanlal opeenvolgende malen, dal woorden van helzelfde type 

voorkwamen, bedroeg bij type 1 en type 2 maximaal resp. 3 en 6. 

In de lestfase werden alle 144 woorden van type 1, alle 144 woorden 

van type 2, uil de leerfase, lesamen met 144 nieuwe woorden 

(afleiders; type x) aangeboden met een maximale aanbiedings tijd van 9 

s Op het moment, dal de ja- of nee-knop bij wel of geen herkenning 

werd ingedrukt, werd de aanbieding beeindigd en volgde na een 

tussenlijd van 1 s de volgende aanbieding. De type woorden y1, y2 en x 

werden weer pseudorandom aangeboden mel als restricties, dal niet meer 

dan 3 woorden van hetzelfde type direkt na elkaar werden aangeboden. 

Er waren in totaal 11 proefpersonen, die allen 8 keer aan een 

experimentele sessie meededen. De eerste sessie bestond uit een klein 

proefexperiment en een standaardexperimenl(zie onder). De volgende 7 

sessies werd iedere keer hel standaardexperiment gedaan met steeds 

nieuwe woorden. Voor iedere sessie kreeg de proefpersoon als 

terugkoppeling zijn foutenpercentage te horen Dit werd bepaald door na 

iedere sessie RESULT te draaien (zie §5.3). 

Er werd per proefpersoon gestreefd naar één sessie per dag op 

opeenvolgende werkdagen, bij voorkeur steeds op hetzelfde tijdstip 

teneinde de experimentele condities zo constant mogelijk te houden. 

Vanwege organisatorische problemen zijn we voor de meeste 

proefpersonen maar gedeeltelijk in onze opzet geslaagd. 



40 

Het bovengenoemde standaardexperiment had hel volgende sequenliele 

verloop: 

De proefpersoon kreeg het foutenpercentage van de vorige sessie te 

horen, en werd eventueel gestimuleerd tol een betere prestatie. 

- De proefpersoon kreeg een schriftelijke leerinstructie (zie apendix 

§B4), waarin benadrukt werd, dal hij zich steeds op het aangeboden 

woord moest concentreren, en zich proberen daar iets bij voor te 

stellen. 

- In de een kwartier durende leerfase kreeg de proefpersoon 432 maal 

een woord op een beeldscherm geprojecteerd, met aanbiedingslijd en 

lussentijd van resp. l.S.en 0.5 s (zie verder "Proefopzel") 

- Hierna volgde een pauze van ongeveer 7 min. In deze tijd werd door 

de proefleider met de proefpersoon koffie gedronken. Er werd de 

proefpersoon gevraagd hoe het gegaan was, maar verder werd de pauze 

gebruikt om hem af te leiden van zijn laak. 

- De proefpersoon kreeg vervolgens een schriftelijke lestinslruclie, 

waarin gesteld werd, dal hij bij twijfel onmiddelijk de ja-knop 

moest indrukken (zie testfase). Verder werd hem op het hart gedrukt 

zo snel mogelijk te antwoorden zonder dat dit ten koste mocht gaan 

van de nauwkeurigheid (zie apendix §B4). Deze testinstructie diende 

om hel (niet door TOPS beschouwde) twijfelmechanisme van een 

proefpersoon zo veel mogelijk te onderdrukken. 

- In de daarop volgende gemiddeld ruim een kwarlier durende testfase 

kreeg de proefpersoon 432 maal een woord op hel scherm 

geprojecteerd, gedurende maximaal 9 s De proefpersoon moest een ja

of nee-knop indrukken bij resp. wel of geen herkenning. Voor 6 

proefpersonen was hel rechter; voor 5 hel linker hel ja-knopje. Bij 

zo'n knopindruk werd het scherm onmiddelijk zwart, tot na 1 s het 

volgende woord geprojecteerd werd. De aanbiedingslijd en hel 

antwoord werden steeds door de computer opgeslagen. 
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Hel proefexperiment was identiek met hel standaardexperiment op 

twee dingen na: 

- hel lotaal aantal woorden in leer- en lest-fase bedroeg 60. 

- Er zal geen pauze lussen leer- en lest-fase. 

Hel doel ervan was om de proefpersonen te laten wennen aan de 

proefopzet en vooral aan de koppeling tussen een ja- en nee-antwoord 

en de daarmee corresponderende knopjes. 

P.roefpersonen: 

De 11 proefpersonen waren allen studenten aan de THE, die 

gereageerd hadden op een advertentie in hel hogeschoolblad. Er heeft 

geen selectieprocedure plaats gehad; alleen is gecontroleerd, dal de 

proefpersonen geen eerdere ervaring hadden met soortgelijke 

experimenten. Ze kregen fl. 10,- per uur uitbetaald. Mede vanwege deze 

redelijke vergoeding lag de motivatie bij de meesten vrij hoog. 
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§6.3: ~~abiliteit van de res~ltaten van ~roefpersonen over sessies 

In dit experiment is er steeds naar gestreeft de experimentele 

condities voor de proefpersonen over alle 8 sessies zo constant 

mogelijk te houden (zie §6.2: gevolgde procedure). Hiermee wilden we 

bereiken, dat we de modelparameters per proefpersoon simultaan over zo 

veel mogelijk data zouden kunnen schatten. 

om te bepalen voor welke sessies het verantwoord was de data samen 

te voegen, hebben we voor alle proefpersonen de stabiliteit van deze 

data over sessies onderzocht. Hiervoor heb ik hel programma COMPSE 

geschreven, dal uilging van de volgende methode: 

Eerst werd de nulhypothese getoetst, dat van alle 8 sessies de 6 

experimenteel gevonde verdelingen dezelfde waren. Dit gebeurde 

m.b.v. een simultane ebikwadraat-toets (alfa=0.05). 

Vervolgens werd steeds in geval van significantie de sessie met de 

hoogste bijdrage aan de residuensom weggelaten, waarna de 

hulhypothese getoetst werd, of van de resterende sessies de 

verdelingen dezelfde waren (weer met een chikwadraat-toets; 

alfa=0.05)). Dil proces werd stopgezet, zodra er geen sprake meer 

was van siginficantie. 

- Het eindrapport van COMPSE melde dan welke sessies volgens dit 

kriterium konden worden samengenomen. 

In tabel 6.3.1 staan de resultaten samengevat, die we met COMPSE 

uil de data verkregen hebben. Voor de schatting van de modelparameters 

(zie §6.4 en §6.5) worden per proefpersoon de sessies, die in deze 

tabel staan inderdaad samengenomen. 
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E.E_:_: samengenomen sessi~.!.: NDATA: RTOT: NVRY: _ç.hjkw: 

1 5. 7, 8 1296 51.77 93 116.79 

2 3, 5, 6, ., 1"128 111.63 116 142.41 

3 2, 6, 7. 8 1668 112.17 92 115.67 

4 1, 4, 5, 6, 8 2150 157.05 150 179.85 

5 5. 6, 7. 8 1"128 87.46 100 124.62 

6 2, 4, 5. 6, 7. 8 2592 134.35 132 160.08 

7 1, 2, 3, 6, 7. 8 2592 218.34 192 225.59 

8 3, 4' "]. 8 1728 118.23 116 142.41 

9 4. 5, 7. 8 1728 60.03 76 97.63 

10 1, 2, 3. 4. 5. 6, 7 3024 207.34 211 252.62 

11 3, 4, 5. 6, 7. 8 2592 158.59 165 196.24 

1abel ~~1: In deze label slaan voor alle proefpersonen: de nummers 

van de samen le nemen sessies; het hieruil voortvloeiende aanlal 

waarnemingen, waarover simultaan geschat kan worden (NDATA); de 

residuensom (RTOT), die een maal is voor de stabiliteit van de 

proefpersonen over de samen te nemen sessies; het bijbehorende aanlal 

vrijheidsgraden (NVRY); en de significantiegrens (CHIKW) uitgaande van 

een ebikwadraatverdeling (alfa=0.05) 

NB: proefpersoon 3 heeft i.v.m. een technische storing 2 

proefexperimenten gedaan, zodat er voor de volgende sessies 60 woorden 

minder resteerden. 
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Voor het schallen van de 4 parameters van verdelingen F en G van 

resp. ! en ~ uil de x-cues rnaken we gebruik van het programma CHIKW2 

(zie §3.4), dal in dit geval alleen de residuensommen over de 

x-verdelingen minimaliseert. 

Uil een kleine test is gebleken, dat de schatting van deze 4 

modelparameters zeer ongevoelig is voor de startwaardes (zie §BS). We 

hebben voor deze startwaardes voor alle proefpersonen dezelfde ruwe 

schattingen genomen direct uit de data van pp.lO 

De waarden van de schaltingen van de modelparameters en van de 

residuensom zijn wél sterk afhankelijk van de keuze van dtydja, 

dlydnee: resp. de dode lijden voor de ja- en de nee-verdelingen (zie 

§BS). Voor het bepalen van deze dode tijden gaan we uit van de 

volgende twee kriteria (zie §3.4): 

A: - hx(t,ja) is duidelijk kleiner dan hyl(t,ja) 

hyl(t,ja)is duidelijk kleiner dan hy2(t,ja) 

B: - hx(l,nee) is duidelijk groter dan hyl(l,nee) 

hyl(t,nee)is duidelijk groter dan hy2(l,nee) 

In fig. 6.4.1 zijn de kortste tijden per conditie voor pp.lO 

weergegeven. Ook is in deze grafiek aangeven, in welk intervallen de 

dode lijden volgens ons op grond van bovenstaande kriteria moeten 

liggen. 

Aan de hand van soortgelijke grafieken zijn voor alle proefpersonen 

een aantal mogelijke dode tijden geselekteerd, waarvoor we CHIKW2 

gedraaid hebben. In fig. 6.4.2 t/rn 6.4.7 zijn voor alle proefpersonen 

de schaltingen van de modelparameters en de residuensom weergegeven 

voor de combinatie van dtydja en dtydnee, die (bij deze proefpersoon) 

de laagste residuensom opleverde. Bij de simultane schatting van de 

modelparameters (zie §6.5) werden voor de dode lijden ook deze waarden 

genomen. 
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In fig.6.4.2 geven de door de getrokken lijn verbonden punten (per 

proefpersoon) de residuensommen aan behorend bij de schattingen. De 

door de stippellijnen verbonden punten zijn de hiermee 

corresponderende significantiegrenzen uitgaande van een 

chikwadraatverdeling, alfa=0.05 (onderste stippellijn) resp. 

alfa=O.OOl (bovenste stippellijn). Op grond van deze residuensommen 

hebben we besloten, dat het voor pp. 4, pp. 6 en pp. 7 niet zinvol is 

een simultane schatting uit alle data uit te voeren. 

In fig.6.4.3 t/m 6.4.6 zijn per proefpersoon de schattingen met 

bijbehorende standaarddeviaties, zoals die door MARQUARD gegeven zijn 

(zie RC.PP 5.5). Opvallend zijn de grote standaarddeviaties voor pp. 9 

en in mindere mate voor pp. 7, vooral voor rl en 11. Dit zou verband 

kunnen houden met het feit, dal er van beide proefpersonen weinig 

xja-tijden zijn, hoewel dit in gelijke mate opgaat voor pp. 1 en pp. 2 

(zie fig.6.4.7). 

In fig. 6.4.7 zijn de aanlallen data per proefpersoon uitgezet. De 

door de onderste lijn verbonden punten zijn de aantallen xja-tijden, 

de door de bovenste lijn verbonden punten de tolale aanlallen x-tijden. 
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§6.5: Simultaan schatten van de modelparameters van e en u en r uit 

allLCUe~ 

Voor hel simultaan schallen van de parameters van verdelingen F(l), 

G(t), Pl(S.l/V) en functie V(u) uil de x-, y1- en y2-cues gebruiken we 

hel programma CHIKW (zie §3.4). In de theorie (zie hoofdstuk 3) zijn we 

uilgegaan van een experiment met 2 leercondities (niet resp. wel 

geleerd). Dil resulteerde in x resp. y cues, waaruil 8 parameters 

geschal moesten worden. In dil geval is er sprake van één extra 

leerconditie (zie §6.2), zodat we ook een parameter meer krijgen. 

Voor de keuze van de dode lijden en de startwaardes van de 

modelparameters van F(l) en G(l) zijn we uitgegaan van de resultaten 

van de schaltingen over x-cues (zie §6.4). De startwaardes voor de 

overige parameters zijn gevonden door direkte "schatting•• uit de data 

(zie §B5). 

Om een geschikte functie voor FI(l) en daarmee voor V(l) te vinden, 

hebben we voor proefpersoon 10 CHIKW2 eenmaal gedraaid met de lineaire 

Fll(t) en eenmaal met de wortelfunctie FI2(l) (zie §3.4). Dit 

resulteerde in een residuensom van resp. 112.28, en 91.95. Op grond 

hiervan hebben we besloten voor de uitgeselekleerde 8 proefpersonen 

(zie §6.4) FI2(l) te gebruiken bij de simultane schattingen. 

Bij 5 proefpersonen, pp. 2, 3, 8, 9 en 11, bleek na de simultane 

schatting, dat B < A. Dil betekent, dat Fl2(t) bij t = lmax (de 

kleinste positieve t, waarvoor FI2(t) = 0) een discontinuïteit vertoont 

(lim FI2(t) = C > 0 
tttmax 

en lim FI2 (t) = 0) 
t-l-tmax 

Dit is op hel eerste gezicht een merkwaardige functie voor ons doel. 

Bij proefpersonen 2 en 9 was de simultane schatting niet regulier 

geeindigd, zodat we een nieuwe simultane schatting uilgevoerd hebben. 

om hel hierboven genoemde probleem te omzeilen, hebben we bij deze 

nieuwe schatting voor de exponentiele FI3(t) (zie §6.4) gekozen. Deze 

functie is net als FI2(t) bol, maar heeft wél voor alle A en B > 0 een 

nulpunt. 

We hadden niet voldoende rekentijd om ook voor de overige 3 

proefpersonen, voor wie B < A was, een nieuwe simultane schatting met 

FI3(l) uit te voeren. We hadden echter het vermoeden, dat dit weinig 

invloed zou hebben op de residuensom, omdat bij t = tmax de 

steekproeven van xja-, yl-ja, y2ja- lijden resp. van xnee-, yl-nee, 

y2nee- lijden geen opvallende verschillen meer vertonen. 
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Om dil vermoeden le slaven, hebben we voor deze 3 proefpersonen, 

een FI3(t) bepaald, die op hel interval 0 - tmax bij benadering 

helzelfde verloop heeft als de gevonden FI2(l). Hiervoor hadden we 2 

krileria: 

- FI3(tmax) = FI2(lmax) 

- FI3''(tmax/2)/FI3'(lmax/2) = FI2''(lmax/2)/FI2'(tmax/2) 

waarbij ' resp. '' staan voor "eerste" en "tweede afgeleide van" 

Vervolgens hebben we de residuensom berekent met deze FI3(t), 

waarbij we voor de parameters, behalve A en B de schattingen van de 

simultane aanpassing namen. 

Uil vergelijking van deze residuensom voor proefpersonen 3, 8, en 

11 met de bij de simultane aanpassing gevonden residuensom bleek de 

eerste resp. 1~, 12~, en 1~ hoger te liggen dan de tweede. Bij 

proefpersonen 3 en 11 wordt m.i. hel hierboven geuite vermoeden 

duidelijk bevestigd. Bij proefpersoon 8 kan de residuensom maximaal 

12~ hoger liggen dan de uit de simultane aanpassing gevonden waarde. 

Hel ligt echter voor de hand, dat een met een nieuwe simultane 

aanpassing gevonden residuensom aanmerkelijk lager uil zal komen. 

Samenvaltend zie ik in de discontinuïteit van FI2(l) geen reden de 

resultaten van de simultane schatting in twijfel te trekken. 

In fig.6.5.1 t/m fig.6.5.11 en tabel 6.5.1 staan de resultaten van 

de simultane schatting samengevat. 

In fig.6.5.1 staal per proefpersoon de met de simultane schatting 

corresponderende residuensom (de door de gelrokken lijn verbonden 

punten) uilgezet met bijbehorende significantiegrenzen uilgaande van 

een ebikwadraatverdeling mel n -3 - 9 vrijheidsgraden (n is de grootte 

van de lolale steekproef van tijden per proefpersoon) bij alfa = 0.05 

(de door de onderste slippellijn verbonden punten) en bij alfa = 0.001 

(de door de bovenste stippellijn verbonden punten). 

Uil de grafiek blijkt duidelijk, dal bij alfa ~ 0.05 de residuensom 

van twee proefpersonen duidelijk niet significant zijn, terwijl bij 

alfa = 0.001 de residuensom van vier proefpersonen duidelijk niet 

significant zijn, en een op de grens van significantie ligt. De 

overige 3 residuensommen (van proefpersonen 2, 9 en 11) zijn voor 

beide alfa's duidelijk significant. 
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In fig.6.5.2 l/m 6.5.10, uitgezonderd 6.5.7 en 6.5.8 slaan de uil 

de simultane aanpassing verkregen schattingen van de parameters, met 

bijbehorende standaarddeviaties zoals die door MARQUARD gegeven worden 

(zie RC.PP 5.5). In fig.6.5.7 en 6.5.8 slaan in plaats van de 

schaltingen van A en B twee daarvan afgeleide variabelen uitgezet, nl. 

hel nulpunt lO van FI(l) en de waarde van FI(t) halverwege hel 

nulpunt, Fi(l0/2). Ten eerste geven deze twee variabelen een beter 

beeld van de vorm van FI(t), en ten tweede maken deze een vergelijking 

lussen proefpersonen beter mogelijk. In het geval van de 3 

proefpersonen, voor wie B < A is, is bij de bepaling van deze 2 

grootheden uitgegaan van de exponentiele benadering (zie boven). 

In fig. 6.5.7 en 6.5.8 zijn geen standaarddeviaties uitgezet. Dit 

komt, omdat de standaarddeviaties van A en B dusdanig groot zijn, d.i. 

varierend van 80~ tot 2200~ t.o.v. de schaltingen zelf, dat het niet 

zinnig lijkt de daarvan afgeleide standaarddeviaties van tO en 

FI(t0/2) grafisch weer te geven. 

Deze grote standaarddeviaties hangen samen met de eveneens zeer 

hoge correlatie tussen A en B (zie tabel 6.5.1). Bij de bepaling van 

deze standaarddeviaties door HARQUARD wordt van de veronderstelling 

uitgegaan, dal de modelparameters onafhankelijk zijn. Deze 

veronderstelling gaat voor A en B zelfs niet bij benadering op. 

In label 6.5.1 zijn alle door HARQUARD bepaalde 

correlatiecoefficienten opgenomen met een waarde groter dan 0.8. Uil 

deze label kan men concluderen, dal ook de schaltingen door MARQUARD 

van de andere standaarddeviaties niet volledig belrouwbaar zijn 

vanwege de hierboven genoemde afhankelijkheid. 

NB: afhankelijkheid leidt iha. tot een grotere standaarddeviatie. 

Bij proefpersoon 9 hebben r1 en 11 (vergeleken met andere 

proefpersonen) een opvallend grote waarde (zie fig. 6.5.2 en 6.5.3). 

Dit hangt waarschijnlijk samen met de relatief kleine steekproef van 

x-ja tijden voor deze proefpersoon (zie fig. 6.5.11). Deze steekproef 

is vooral bepalend voor de schattingen van r1 en 11. 

Bij fig. 6.5.7 valt op, dat voor proefpersoon 5 lO extreem groot 

is. Dil houdt in, dat op het interval, waarop waarnemingen 

plaatsvinden (0 < l < 9 (s)), FI(l) vrijwel horizontaal loopt. Voor 

proefpersoon 5 hadden we dus met één parameter minder toegekund. 



51 

Hiermee samenhangend zien we bij deze proefpersoon een zeer lage 

waarde voor de spoorsterkte (zie fig. 6.5.9 en 6.5.10). Er geldt 

FI(O) := 1, zodat in dit geval voor 0 < t < 9 (s) bij benadering FI(t) 

~ 1 geldt. Voor de overige proefpersonen daalt FI(l) wel duidelijk op 

dit interval (zie fig.6.5.8). Omdat proefpersoon 8 geen opvallend 

snelle en/of goede geheugenprestalie vertoont, wordt dil effect 

kennelijk gecompenseerd, en wel door een lagere waarde voor Sl en S2. 

In fig. 6.5.12 t/m 6.5.15 staan per proefpersoon voor de parameters 

van F(l) en G(t) de waardes uitgezet, gevonden uil de schatting over 

x-cues (horizontaal) tegen de waardes, gevonden uil de simultane 

schaltingen (verticaal). De omcirkelde punten in deze grafieken 

behoren bij proefpersson 9. We zien, dal alleen bij proefpersoon 9 

deze schattingen duidelijk verschillen. Dit is waarschijnlijk weer te 

wijlen aan de kleine steekproef van x-ja lijden (zie boven). 

In fig.6.5.16, 6.5.17 en 6.5.18 zijn ter illustratie voor 

proefpersoon 10 de relatieve frequentieverdelingen met bijbehorende 

aanpassingen uilgezet voor resp. de xja- en xnee-cues, de ylja- en 

ylnee-cues, en de y2ja- en y2nee-cues. 
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fig. 6.5.1: de met de simultane schatting corresponderende 

residuensom, Rtot (de door de gelrokken lijn verbonden punten) per 

proefpersoon uitgezel met bijbehorende significantiegrenzen uitgaande 

van een ebikwadraatverdeling met n -3 - 9 vrijheidsgraden (n is de 

grootte van de lolale steekproef van tijden per proefpersoon) bij alfa 

= 0.05 (de door de onderste stippellijn verbonden punten) en bij alfa 

= 0.001 (de door de bovenste slippellijn verbonden punten). 



f 

l t 

.J 

1 I 
I 

I 
1 1 I I 

I 

() 
7o 

(1/s) l ' 
{ 

~ 

2 I I 1 
I J J 

" l 
r 

r2 r 
~ 

' I 
2 I 

I I r 
I 1 

I 1 

' 
12 

'" 
I 

I I 6 1 
(lis) 

" I 
L 

t I 1 
J & 

() 

2 1 r el ~ lo 11 

code proefpersonen 

53 

I• 

' 
' 
't 
1. 

" 111 

i 

~ 

~ 

~ 

6 

I 

~~ 

06 
J 

~y 

~~ 

0 
lo 

I 

' 
t 

2 

~ 

/1. 

/I 

i 

I 

r 
1 

11 

I I l l I I 
i I 

,. 
L;!JbJ 

. . . . . . 

. 
. . . . . . 

I I I I 
I I 

I 

l l l ! I I 
I 

I 2 3 !" tf q /0 /I 

code proefpersonen 

1 
r3 

to 

( s) 

Fi( l0/2) 

I 

r 
Sl 

(1/s) 

S2 

(1/s) 

fig.6.5.2 t/m 6.5.JO: de uil de simultane aanpassing verkregen schaltingen 

van resp. de parameters cq daarvan afgeleide grootheden (zie lekst §6.5) 

r1, 11, r2, 12, r3, lO, FI(t0/2), S1, en S2, eventueel met bijbehorende 

standaarddeviaties zoals die door MARQUARD gegeven worden (zie RC.PP 5.5). 
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J 

code proefpersonen 

fig. 6.5.11: de cummulatieve groottes van de steekproeven van resp. de 

xja, xnee, ylja, ylnee, y2ja, y2nee tijden per proefpersoon worden van 

onder naar boven weergeven door punten, die door een getrokken lijn 

verbonden worden. De grootte van de steekproef van ylja tijden is dan 

bijv. het hoogteverschil tussen (gezien vanaf de x-as) het derde en 

het tweede verticaal onder elkaar liggende punt. 
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fig. 6.S.12 ~~~~~15: de parameterwaardes van r1, 11, r2, en 12, gevonden 

uit de schatting over x-cues (horizontaal) tegen de waardes, gevonden uil 

de simultane schattingen (verticaal) voor alle proefpersonen. De omcirkelde 

punten in deze grafieken behoren bij proefpersoon 9. 
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fig.6.5.16 (lJnks boven), 

fig. 6.5.17 (re~hts boven) en fig. 

6.5.18 (links o~dert: 

de relatieve (percentuele) 

frequentieverdelingen (getrokken 

lijn) 

met bijbehorende aanpassingen 

(punten omgeven door driehoekjes 

voor ja-lijden, 

omcirkelde punten voor nee-lijden) 

voor proefpersoon 10 uilgezet voor 

resp. de xja- en xnee-cues (links 

boven), 

de ylja- en ylnee-cues (rechts 

boven) 

en de y2ja- en y2nee-cues (links 

onder). 
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proefpers. ro(r1,11) ro(r2,12) ro(A,B) ro(r3,Sl) ro(r3,S2) ro(Sl,S2) 

pp.l: 0.9700 0.8010 -0.9995 0.8922 0.8767 0.9367 

pp.2: 0.9660 0.8221 -0.9990 0.8967 0.8747 0.9453 

pp.3: 0.9LI53 0.9171 -·0. 9979 0.7864 0.8085 0.9818 

pp.5: 0.8906 0.9001 -0.9997 0.8329 0. 7963 0.9068 

pp.8: 0. 9477 0.9504 -0.9904 0.8018 0.8237 0.9813 

pp.9: 0.9827 0.8344 -0.9978 0.8824 0.8754 0.9742 

pp.lO: 0.9326 0.9026 -0.9649 0. 9725 0.9807 0.9555 

pp.ll: 0.9410 0.8699 -0.9549 0.8995 0.8608 0.9243 

tabel_6.5.1: de correlaliecoefficienten ro tussen rl en 11, r2 en 12, 

A en B, r3 en Sl, r3 en S2, Sl en S2, bepaald door HARQUARO. 
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§6.6: Discussie resultaten herkenninsexperimeni 

Op grond van de resultaten van het herkenningsexperimenl (zie §6.5) 

kunnen we de proefpersonen in twee groepen onderverdelen. Tol de 

eerste groep behoren de 3 proefpersonen voor wie op grond van de 

schatting van de modelparameters van F(t) en G(l) alleen uit de x-cues 

besloten was dal een simultane schatting geen zin had. Tot de tweede 

groep behoren de proefpersonen, waarvoor wel een simultane schatting 

is uitgevoerd. 

Voor de eerste groep vergelijken we in deze § per proefpersoon de 

grafieken van de empirische frequentieverdelingen, en de bijbehorende 

aanpassingen. Op grond van deze vergelijkingen bespreken we een aanlal 

mogelijke oorzaken van de slechte aanpassingen. 

Voor de tweede groep proberen we een vergelijking te maken lussen 

de proefpersonen met belrekking tol de schattingen van de 

modelparamelers, en daarvan afgeleide grootheden. Hierbij zijn we 

vooral geïnteresseerd in over proefpersonen invariante grootheden. 

We bespreken niet de oorzaken voor een slechte simultane aanpassing 

bij de proefpersonen 2, 9 en 11. De voornaamste reden hiervoor is, dat 

er bij een simultane aanpassing nog meer mogelijke oorzaken zijn voor 

een slechte aanpassing dan bij de aanpassing alleen over x-cues, en 

hel m.i. niet mogelijk is hieruil op basis van een vergelijking van 

gemeten frequentieverdelingen met bijbehorende aanpassingen de 

voornaamste oorzaak te destileren. 

In fig. 6.6.1 l/m 6.6.3 staan de grafieken van de relatieve 

(percentuele) frequentieverdelingen met bijbehorende aanpassingen voor 

de xja- en xnee-cues uitgezel voor resp. de proefpersonen 4, 6 en 7 

(samen groep 1). Vergelijken we de frequentieverdeling van de xnee

cues met de bijbehorende aanpassing, dan valt voor alle 3 

proefpersonen op, dal globaal voor kleine tijd, l, de aanpassing te 

hoog ligt, en voor grolere lijd, l, te laag (als we de hobbelige 

slaart van de frequentieverdelingen buiten beschouwing laten). 

We bespreken hieronder een aanlal mogelijke oorzaken van de slechte 

aanpassing bij groep 1. 
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het samennemen_van sessies: 

Dal dit mogelijk een meespelende factor is voor de slechte 

aanpassing bij groep 1 kunnen we afleiden uil tabgel 6.3.1. De 

residuensommen in deze tabel zijn een maal voor het verschil (per 

proefpersoon) lussen sessies. Voor groep 1 sresp. groep 2 geldt voor 

de gemiddelden van deze residuensommen (R1 resp. R2) met bijbehorende 

gemiddelde aanlallen vrijheidsgraden (nl resp. n2): R1 = 170, n1 =158, 

R2 ~ 114, n2 =122. Beschouwen we R1 bij benadering als ebikwadraat 

verdeeld met nl vrijheidsgraden, dan is R1 net niet 25~ significant, 

terwijl R2 zelfs onder de verwachlingswaarde (n2) ligt. Dal we hier 

geen harde conclusies aan mogen verbinden, blijkt wel uil hel feil, 

dat de residuensom in label 6.3.1 van proefpersoon 3 nel niet 5~ 

significant is, terwijl zowel de aanpassing alleen over x-cues als de 

simultane aanpassing in vergelijking met de andere proefpersonen zeer 

goed is (zie fig.6.4.2 en 6.5.1). 

Samenvallend heeft naar mijn idee hel samennemen van sessies bij 

groep 1 gemiddeld gezien de aanpassing meer negatief beinvloed dan bij 

groep 2, maar is dil niet de hoofdreden voor de slechte aanpassing bij 

groep 1. 

Het ..!ü.~-;~n van gammad_!chtheden voqr f(t)in__g_U.l_: 

Bij groep 1 kan men de gemeten frequentieverdelingen van hx(t,nee) 

(zie fig.6.6.1 l/m 6.6.3) beschouwen als benaderingen voor g(t). Er 

geldt nl. voor t > Os: 1 - F(t) > resp. 0.89, 0.82 en 0.94 voor de 

proefpersonen 4, 6 en 7. Op grond van fig. 6.6.1 t/m 6.6.3 zou men dan 

kunnen concluderen, dal door een familie "spitsere dichtheden" 

(kleiner 4e moment bij gelijk blijven lagere orde momenten) te nemen 

voor g(t} dan gamma-dichtheden we een belere aanpassing krijgen voor 

hx(l,nee). Omdat hx(t,nee) de tolale residuensom voor hel grootste 

deel bepaalt (99~, 96~ en 100~ voor resp. de proefpersonen 4, 6 en 7) 

zouden we hiermee voor groep 1 in ieder geval op een lagere 

residuensom uitkomen. 
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Hel is echter de vraag, of door het kiezen van een andere familie 

dichtheden voor g(t) de aanpassingen voor de overigen proefpersonen 

niet juist slechter worden. Je zou natuurlijk voor verschillende 

proefpersonen verschillende families van dichtheden kunnen nemen. Je 

introduceert hiermee echter in feile extra parameters, en de vraag is 

in hoeverre dal verantwoord is. 

Dil zou een mogellijke oorzaak kunnen zijn. Hel is echter moeilijk 

le overzien, wal de gevolgen van afhankelijkheid zijn op de 

aanpassing. Voor zover we kunnen overzien is dil de enige mogelijke 

oorzaak, die TOPS zou falsificeren. 

Hel lijkt niet aannemelijk, dat dit een oorzaak is van de slechte 

aanpassing, omdat ook bij de grootste gekozen dode tijd (waarbij een 

duidelijk verschil lussen hy(t,ja) en hx(t,ja) waarneembaar is), de 

residuensom sterk significant is. Het lijkt me alleen gerechtvaardigd 

de dode tijden kleiner te kiezen, en dil heeft iha. juisl een 

verhoging van de residuensom tol gevolg. 
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Binnen deze groep zoeken we naar modelparamelers, die over 

proefpersonen (bij benadering) invariant zijn. Het vinden van 

dergelijke invariante grootheden kan betekenen, dat we in de toekomst 

minder parameters hoeven te schatten. Kijken we naar fig.6.5.2 l/m 

6.5.10, behalve fig. 6.5.7 en 6.5.8, dan kunnen we concluderen, dat 7 

van de 9 modelparameters duidelijk niet invariant over proefpersonen 

zijn. Dil geldt eveneens voor de parameters van FI, A en B, (de grote 

variatie in deze parameters is een van de oorzaken geweest ze niet 

direct grafisch weer te geven), en de daarvan afgeleide grootheden tO 

en FI(tO). Ook hel eerste, tweede en derde moment van F(t) en G(t) 

zijn niet bij benadering invariant (verschillen steeds zeker groter 

dan 50To van de absolute waarde van de gemiddelden per grootheid over 

proefpersonen). 

Opvallend is wel, dal voor alle proefpersonen (wellicht op pp. 5 

na) een bolle FI(t) een goede keuze blijkt te zijn. Weliswaar hebben 

we alleen voor proefpersoon 10 een lineaire FI(l) uitgeprobeerd, en 

voor geen van de proefpersonen een holle FI(l). Voor geen van de 8 

proefpersonen, uitgezonderd proefpersoon 5, zien we echter, dat ChiKW2 

de neiging vertoont, FI(t) zo lineair mogelijk te maken. Redeneren we 

vanuit TOPS, dan betekent een bolle FI(l) dat een proefpersoon de 

volgende strategie kiest. Voor kleine l is hij geneigd de maximum 

zoeklijd bij benadering evenredig te kiezen met de omvang van de 

zoekruimte V. Voor grote l zal hij veeleer deze maximum zoeklijd 

constant willen houden ongeacht de omvang van de zoekruimle. Dil kan 

men eenvoudig inzien door te bedenken, dat in 3.3.12 t de nee-tijd <= 
max. zoektijd) is, en V(t) de bijbehorende omvang van de zoekruimle, 

terwijl Fl(l) hel quocient van deze twee grootheden is. 

Tenslotte hebben we een van de spoorsterkten Sl en S2 afgeleide 

grootheid gevonden, die bij benadering invariant is. Hoewel de 

spoorsterkten tussen proefpersonen in absolute waarde een factor 5 

t.o.v. elkaar varieren (zie fig. 6.5.9 en 6.5.10) is de verhouding van 

S2 en Sl vrij constant. Over alle proefpersonen geldt S2/Sl = 1.50 ± 

0.11 (1/s), over de 5 proefpersonen, die bij alfa= 0.001 geen sterk 

significante residuensom hebben geldt 

S2/S1 = 1.505 ± 0.08 (1/s). 
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Hoofdstuk 7: Conclusies en suggesties 

In dil hoofdstuk wil ik weergeven welke conclusies we uil het 

verloop en de resultaten van hel onderzoek kunnen trekken. Ik 

onderscheid hierbij twee soorten conclusies. Dal zijn op de eerste 

plaats conclusies van technische aard, gericht op verbetering van de 

proefopzet en van de schatlings- en loelsings-methode. Op de tweede 

plaats zijn dil conclusies, die betrekking hebben op hel eigenlijke 

model (zie hoofdstuk 6). 

Hel foutenpercentage van de experimenten varieerde bij de 

proefpersonen sterk, maar lag gemiddeld gezien aan de lage kant 

(10-15 ~).Vooral hel vergroten van de steekproef van y-neetijden zal 

m.i. leiden tol een betere schatting van de modelparamelers. Hel 

verdient aanbeveling bij volgende experimenten dil foutenpercentage op 

le schroeven, door een korle aanbiedingslijd van items in de leerfase, 

en bovendien een groter aantal items per sessie. 

Gemiddeld hebben we per proefpersoon maar 5 van de 8 sessies 

gebruikt voor onze schattingen van de modelparameters, dil vanwege een 

relatief grote spreiding lussen de steekproeven van de antwoordlijden 

voor de verschillende sessies. Na iedere sessie kreeg iedere 

proefpersoon alleen informatie over zijn lolale foulenpercentage. Dit 

blijkt niet voldoende te zijn. Een mogelijkheid om deze spreiding 

kleiner te maken zou kunnen zijn, dat de proefleider ook tracht (door 

aansporing of afremming) de gemiddelde antwoordlijd over sessies per 

proefpersoon zo constant mogelijk te houden. 

NB: feedback aan de proefpersoon binnen een sessie steeds na een 

constant aantal aanbiedingen, zou nog beter zijn, maar is 

waarschijnlijk niet op korte termijn praktisch te realiseren. 
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Hel schallingsprogramma CHIKW2 werkt in principe bevredigend. Voor 

simultane schaltingen (9 parameters) kost hel vooralsnog teveel 

rekentijd. Dil maakt het voor ons moeilijk een aanlal belangrijke 

lesls uit le voeren: 

- lest voor de gevoeligheid van schaltingen voor startwaardes en dode 

tijden (voor ja- resp. nee-tijden) 

NB: bij de schatting hebben we wel zo'n test alleen over x-cues 

uitgevoerd (zie §6.4 en §B5) 

- onderzoek naar de beste vorm voor de verdelingen van ~. ~ en ~. 

resp. F(l) Pl(S.l/V) en G(t), en de functie FI(l) = t/V(l) (zie 

hoofdstuk 3). 

Dil heeft tot gevolg, dal de conclusies over de geldigheid van TOPS 

een voorlopig karakter hebben. Het lijkt daarom verstandig te trachten 

a.h.v. een wiskundige analytische beschouwing TOPS te herformuleren, 

zodanig dal een goedkoper schaltingsprogramma geschreven kan worden. 

Overigens worden hiertoe reeds aanzetten gedaan. 

De met MARQUARD bepaalde standaarddeviaties (zie §3.4) zijn bij de 

lwee parameters A en B onaanvaardbaar groot (varierend van 80~ tot 

2000~ van de schattingen). Dil hangt samen met de eveneens hoge 

correlatie tussen A en B (varierend van -0.9500 tol - 0.9995; zie 

§6.5). Dil betekent, dat we de standaarddeviaties van A en Been 

aanlal factoren kunnen terugbrengen door een nieuwe paramelerisatie, 

waarbij de afhankelijkheid tussen de modelparameters kleiner wordt. 

NB: dil geldt in mindere male ook voor de overige 7 modelparameters. 
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Conclusies ove~ TOPS: 

De schatting van de 4 modelparameters van F(t) en G(l) uil de 

steekproef van x-cues leverde bij 3 van de 11 proefpersonen een 

residuensom op, die bij alfa = 0.001 (chikwadraatloets) nog duidelijk 

significant was (zie §6.4). Bij deze 3 proefpersonen is verder geen 

simultane schatting uitgevoerd. 

De simultane schatting per proefpersoon van de 9 modelparameters 

van F(t), G(l), PI(S.t/V) en FI(t) uit de lolale steekproef van 

anlwoordtijden, gaf bij 3 van de 8 proefpersonen een residuensom, die 

bij alfa = 0.001 (chikwadraalloets) duidelijk significant was (zie 

§6.4). 

Een significante residuensom houdt niet direct in, dal we de 

geldigheid van TOPS voor deze proefpersoon moelen verwerpen. Hel 

probleem hierbij is, dat we behalve de aannames van TOPS nog andere 

aannames gedaan hebben, zoals over de vorm van F(l), G(l), PI(S.t/V) 

en FI(t) (zie hoofdstuk 3). Voorts zijn we ervan uitgegaan, dal het 

model lineair is in zijn parameters. Verder zitten we met hel probleem 

van een mogelijke gevoeligheid van de residuensom voor startwaardes 

(bij de simultane schatting is deze niet onderzocht) en de 

gevoeligheid voor de dode lijden. Hierbij is de vraag welke fout we 

maken door deze dode tijden konstant te veronderstellen. Tenslotte 

heeft hel samennemen van sessies ook een (ons nog onbekende) invloed 

op deze residuensom. 

Daarom kunnen we sleehls concluderen, dal het tolale pakket van 

aannames van TOPS enerzijds en de bijkomende aannames anderzijds bij 5 

van de 11 proefpersonen een redelijke beschrijving geeft van de 

steekproeven van de anlwoordlijden, en dal dil bij de 6 anderen niet 

hel geval is. 

Een tweede door ons geopperde nulhypothese had betrekking op de 

beide spoorsterkten Sl en S2, resp. behorende bij de leercondities, 

waarbij woorden éénmaal en twéémaal in de leerfase waren aangeboden. 

De nulhypothese is, dat voor het quolient van deze twee spoorsterkten 

geldt S2/Sl = 2. Voor hel gemiddelde van dil quolienl (bepaald uil de 

schattingen van Sl en S2 bij de 8 proefpersonen, voor wie een 

simultane schatting uilgevoerd is) geldt S2/Sl = 1.50 ± 0.11. Op grond 

van dil resultaat lijkt het me gerechtvaardigd deze nulhypothese le 

verwerpen. Dit houdt kortgezegd in, dal tweemaal geleerde woorden niet 

tweemaal zo goed geleerd worden als eenmaal geleerde woorden. 
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Samenvattend kunnen we concluderen, dat op de eerste plaats een 

aantal technische aspecten van het de proefopzet en de bijbehorende 

schattings- en toetsings-metbode nader onderzocht moeten worden, en op 

de tweede plaats er meer experimenten nodig zijn, om een beter beeld 

te krijgen van de geldigheid van TOPS. 
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