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Samenvatting 

Het doel van dit onderzoek is het verkzijgen van een model, waarmee de visuele 

detektiedrempels van kwasi-statische details kwantitatief te voorspel-

len zijn. 

Het uitgangspunt hiervoor is de experimenteel bepaalde eenheidspuntspreid

funktie ( de responsie van het visuele systeem op een puntvormige eenheids

stimulus). 

Deze eenheidspuntspreidfunktie EPSF wordt nader onderzocht : 

- de vorm van de EPSF blijkt af te hangen van de retinale positie én 

van het adaptatienivo. 

de onder verschillende kondities gemeten EPSF's blijken isomorf te zijn, 

waardoor elke EPSF ui tged.rukt kan worden in één "basis-EPSF"1 ( de 

foveale EPSF bij een adaptatienivo van 1200 Td) én twee vormparameters, 

die de afhankelijkheid van het adaptatienivo en de excentriciteit weer-

geven. 

- aangetoond wordt, dat de EPSF praktisch volledig bepaald wordt door de 

neurale werking van het visuele systeem. Dit wil zeggen, dat de optische 

effekten nog juist verwaarloosbaar IDjn. 

Bij voorspellingen van detektiedrempels op grond van een eenvoudig model 

waarin de plaatsafhankelijke, gemeten EPSF's als de enige detekterende 

mechanismen zijn opgenomen, treden echter grote ai\rijkingen op tussen bere

kende en gemeten drempelwaarden. Het model wordt in eerste benadering uit

gebreid aan de hand van een ander, bestaand model. Biervoor wordt het 

model van Wilson en Bergen gebruikt, dat in 1979 werd geformuleerd voor 

lijnspreidfunkties. Hierin worden soortgelijke ai\rijkingen gekorrigeerd 

door aan te nemen dat er meerdere (in dit geval 4) mechanismen bijdragen 

tot detektie , en bovendien de invloed van de ruis van het visuele systeem 

de detektie beïnvloedt. 

De werking van één van die vier mechanismen blijkt te beschrijven te IDjn met 

de gemeten EPSF. Het Wilson en Berge~model wordt aangepast voor cirkel-

symmetrische mechanismen. De erin voorkomende vrije parameters worden 

bepaald door de berekende detektiedrempels aan te passen aan de gemeten 

drempelwaarden van schijfvormige stimuli. 
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Voor het testen van het model dat zo ontstaat, worden 3 uiteenlopende 

stimulusvormen gebruikt: ringetjes, smalle en brede lijntjes. 

Het blijkt dat de voorspelde drempelwaarden niet meer dan 0,2 logeen

heid afirijken van de gemeten drempels. Tevens blijkt, dat het beeld 

van de stimulus dat de proefpersoon waarneemt tijdens de drempelmetingen 

door het model juist worden voorspeld. 
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Summary. 

A model to predict the threshold of detection quantitatively 

for quasi - static details, is the purpose of this investigation. 

The basic datum to obtain this model is the experimentally 

determined (unit-)pointspreadfunction UPSF (i.e., the response 

of the visual system to a pointshaped unitstimulus). 

Investigating the features of the UPSF we obtained the following 

results: 

-the shape of the UPSF appears to depend on the retinal position 

and on the level of adaptation. 

-the UPSF's, measured under different circumstances, appear to 

be isomorphic, 

In cónsequence, every UPSF is fUlly determined by one basic

UPSF ( the foveal UPSF, measured with an adaptationlevel of 

1200 trolands) and two size-determining parameters, depending 

on the eccentricity and on the adaptationlevel. 

-the UPSF is almost completely determined by the neural inter

actions in the visual system. This means, that the influence 

of the optical effects is just neglegible. 

However, predictions of thresholds of detection, based on a simple 

model including only the measured UPSF's as detecting mechanisme, 

do not fit the experimental data for certain stimuli. 

As a first approximation the model is extended in a way, similar 

to the model rlilson and Bergen formulated in 1979, using the data 

for linespreadfUctions. 

In their model two assumptions have been made: 

.on any retinal position there are four different-sized mechanisme 

contributing to detection. (One of these mechanisme appears to be 

equal to the measured UPSF) • 

• the stochastic nature of the visual system affects the detection. 
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________ .1\fter adjustm~nt ()_f the_ parameters of that model to _the radial 

symmetry of the UPSF, all free parameters still available have been 

determined by fitting the predicted threshold to the experimentally 

measured threshold for disks. 

To test the model, three different shapes of stimuli have been used: 

annuli, narrow lines and braad lines. 

The difference between the predicted and the measured threshold did 

never exceed 0.2 logunits, for all the stimuli used in th2se experiments. 

At the same time it was found that the perception of the stimulus 

by the observer (when the stimulus is seen at threshold illuminance) 

can be predicted by the model. 
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1----~-- --~-~- ... --- --------------- ... --- ·------------- --- . 
i Hoofdstuk 1 : Inleiding. 

In verschillende praktische situaties is het interessant of zelfs nood

zakelijk om te weten hoe in het menselijke visuele ~steem de waarneming 

van details plaatsvindt. Bij het gebruik van displ~s en beeldversterkers 

bijvoorbeeld is het nodig dat men enige voorspellingen kan doen over 

de mate waarin bepaalde details waarneembaar zullen zijn. Aan de hand hiel'

van kan men technische eisen opstellen waaraan de apparatuur zal moeten 

voldoen. Een ander voorbeeld van het belang van de kennis van detailwaal'

neming vindt men op het gebied van de druk- en reproduktietechnieken. Meer 

in het bijzonder zal men hier geïnteresseerd zijn in de herkenbaarheid van 

letters (en ~bolen), welke vaak onderscheidbaar zijn door de aanwezigheid 

van een klein detail. Hier wil men kunnen voorspellen hoe de grootte, 

de vorm en de luminantie van de letters de waarneming beïnvloeden. 

Bij het waarnemen van details is zowel het spatiële als het temporele 

luminantieverloop van het detail van belang. Meestal wordt het visuele systeem 

volgens twee verschillende dimensies geanalyseerd: enerzijds een analyse van de 
temporele eigenschappen, anderzijds een analyse van de spatiële eigenschap

pen. In dit onderzoek zijn de spatiële eigenschappen bestudeerd. In het 

verleden zijn talrijke onderzoeken op het gebied van detailwaarneming 

verricht(zie b.v. Blackwell(1946), Le.Grand(1956) en Campbelland 

Robson(1968) en de meer recente resultaten van Koenderink en Van Doorn(1978) 

en Wilson en Bergen(1979)). Veel van de experimenten werden uitgevoerd door 

het meten van detektiedrempels van een "sinusrooster" (een soort balkenpa

troon waarvan het luminantieverloop sinusvormig gemoduleerd is ).De 
reden voor het gebruik van een sinusrooster als stimnlus komt voort uit 

de aanname dat het visuele systeem bij benadering als een lineair systeem 

is op te vatten binnen een beperkt luminantiegebied. Hierdoor zal een 

sinusvormige stimulus (="ingangssignaal") ook een sinusvormige responsie 

(="uitgangssignaal") geven. 

Hoewel deze stimuli zeer nuttig bleken voor het onderzoek naar de tempore

le eigenschappen van het visuele s.ysteera, hebben ze enkele nadelen voor 

het spatiële ondeezoek. De sinusroosters hebben een veel grotere afmeting 
dan de details die we villen onderzoeken en voorspellen. Het beeld 

van deze stimuli bestrijkt een groot deel van de retina. De retina is 
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echter niet homogeen: de gevoeligheid is het grootst in de fovea 

(het centrumgebied van de retina) en neemt af naarmate de excentriciteit 

(= afstand tot het midden van de fovea) toeneemt. Omdat dus door het 

beeld van de sinusroosters een groot deel van de retina bestreken wordt, 

zal een groot en inhomogeen gebied gestimuleerd worden. Dit maakt 

resultaten van metingen met sinusroosters moeilijk interpreteerbaar voor 

wat de spatiële detailwaarneming betreft. Tevens zal bl~ken dat het 

stochastisch karakter van het detektiesysteem de resultaten van uit

gebreide stimuli als sinusroosters sterk beïnvloedt (zie ook hoofd~· 

stuk 2 ) • Deze redenering leidt tot de konklusie, dat de voorkeur uit

gaat naar lokaal beperkte stimuli. 

Een stimulus die al veel beter voldoet aan deze eis is een smalle lijn. 

Met deze stimulusvorm zijn ook reeds experimenten uitgevoerd . 
(Hines(1976), Wilson and Bergen(1979) ). Met deze smalle stimuli komen 

de effekten van de inhomogeniteit van de retina duidelijk naar voren 

bij metingen op verschillende retinale posities.(De resultaten van 

Wilson en Bergen zullen in de volgende hoofdstukken nog uitvoerig 

worden beschreven). Bij het gebruik van lijnvormige stimuli vindt echter 

nog steeds een integratie over één dimensie plaats. Om ook dit te voor

komen wordt de stimulusafmeting in deze richting ook beperkt, zodat 

volgens deze redenering een puntvormige stimulus als de meest ideale 

stimulus overblijft. 

Omdat de inhomogeniteit van de retina cirkelsymmetrisch verondersteld 

kan worden, lijkt het aannemel~K dat cirkelsymmetrische stimuli ook goede 

resultaten kunnen verschaffen. 

Bij dit onderzoek zal dus gebruik gemaakt worden van puntvormige stimuli 

om te trachten een model te formuleren waarmee men de detektiedrempel 

van kleine foveale, spatiele stimuli kwantitatief kan voorspellen. 

De uitgangspunten voor dit model worden gevormd door een viertal 

basispostulaten: 

1. Kwasi-lineariteit: voor kleine luminantievariaties is het visuele 

systeem te beschouwen als een lineair systeem. 

2. Lokale homogeniteit: hoewel de retina inhomogeen is, wordt de retina 

binnen een klein gebiedje (met een diameter van 

ongeveer 10 boogminuten) als homogeen veronder

steld. 
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3. Radiale symmetrie: de retina is cirkelsymmetrisch te beschouwen. 

4. Piekdetektie: de maximale waarde van de interne responsie op een sti

Dilllus bepaalt of de stiDilllus al dan niet gedetekteerd 

wordt. 

Deze postulaten zijn voor een aantal situaties geverifieerd(zie Blommaert 

(1977); Roufs en Bouma (1979) ; Blommaart and Roufs (1980) ). 

De werking van het visuele systeem wordt op een systeemanalytische 

manier benaderd. Het luminantieverloop van de stimu.lus is te beschouwen 

als een ingangssignaal. Dit wordt door het visuele systeem omgezet in 

een elektrisch signaal en verder verwerkt. De werking is in eerste 

benadering lineair. De vorm van het uitgangssignaal,de "responsie", 

zal bepaald moeten worden.Het zal blijken, dat het oordeel van een 

proefpersoon of hij een stimulus wel of niet detekteert,voldoende is om 

de vorm van die responsie te kunnen bepalen.(De meetmethode wordt uit

voerig beschreven in hoofdstuk 3 ). 

De responsie op een puntvormige lichtbron (in feite een egaal verlicht 

veld met een diameter van1,4 boogminuten) zal besproken worden aan de 

hand van figuur 1.1. Tekening a geeft weer wat de proefpersoon ziet: 

een puntbron op een homogeen verlichte achtergrond. De retinale 

\' 
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fig.1.1. : Schematisch 

detektiemodel 

verlichtingssterkte van deze 

achtergrond is gelijk aan 1200 Td. •) 

De puntbron(verder te noemen : de 

stima.lus) is omgeven door 4 zwak

ke fixatielichtjes, welke op een 

cirkel met een diameter van 

1 graad liggen, met de stima.lus 

als middelpunt. Het verloop van 

de retinale verlichtingssterkte 

Eret van de stiDill.lus is te zien 

in tekening b. 

Tekening c stelt de retina voor, 

met de daarin aanwezige fotoge

voelige cellen, gevolgd door een 

kwasi-lineair spatieel filter. 

*) De eenheid van de retinale verlichtingssterkte is de troland. 1Td is 

een luminantie L van 1 cd/m2 ,gezien door een pupil met een oppervlak A 

van 1 mm2: E t (in Td)= L • A (in cd/m2 • mm2). re 
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De werking van dit filter zal een benadering moeten zijn voor alle 

neurale signaalbewerkingen welke in en na de retina optreden. Het filter 

wordt in eerste instantie lineair verondersteld. De uiteindel~Ke respon

sie is getekend in tekening d. Deze responsie op een puntbron wordt de 

puntspreidfunktie (PSF) genoemd, waarvan de hier getekende kurve een 

tweedimensionale weergave zal blijken te zijn. Ter verduidelijking is in 

figuur 1.2 een driedimensionale schets van de PSF getekend, zoals die 

gemeten is door Blommaert(Blommaert,1977). +) 
Volgens het piekdetektiemodel van Roufs (Roufs, 1973 a) wordt de stimu

lus gedekteerd als de topwaarde van de responsie een bepaalde interne 

drempel overschrijdt. Dit is in tekening 1.1.d aangegeven met de 

"uitroeptekens". ~ Hoewel Roufs zijn model in het t~ddomein opstelde, is 

deze redenering analoog hieraan in het plaatsdomein geldig). 

·5 ·5 

fig.1.2.: driedimen

sionale schets van 

de puntspreidfunktie 

Een gevolg van de inhomogeniteit van de retina is, dat de vorm en de 

grootte van de puntspreidfUnktie verandert met de plaats op de retina: 

de vorm en grootte van de PSF zijn een fUnktie van de excentriciteit. 

Het zal blijken dat de PSF breder en lager wordt bij toenemende excentri

citeit (zie hoofdstuk 4 ) • 
Indien zowel de vorm als de grootte van de PSF op elke retinale positie 

bekend zijn, zal de responsie op een willekeurige stimulus bepaald 

kunnen worden door convolutie van de stimulus en de puntsprei~ 

fUnktie. Aan de hand van deze responsies kunnen voorspellingen omtrent 

de detektiedrempel gedaan worden. 

+) in de inleiding werd de naam "eenheidspuntspreidftmktie" EPSF genoemd, om verwarri.n.5 !!let 

andere literatuur te voorkomen, waarin vaker de responsie op een punt van willeke-Lrige 

grootte (dus in feite een schljfje) de PSF ~noemd wordt. In dit verslag wordt ec=:er 
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De detektiedrempel is de luminantiewaarde waarbij de stimulus in 5o% 
van de gevallen gedetekteerd kan worden. Deze is afhankelijk van de 

stimulus, de retinale verlichtingssterkte van de omgeving en van de 

excentriciteit. 

Blommaert en Roufs (1980) berekenden_op deze manier voorspel-

lingen van de detektiedrempels van schijfjes en ringetjes. Bierbij werd 

echter de vormverandering van de PSF door verandering van de retinale 

positie nog niet in de berekening opgenomen. 

Deze voorspellingen weken (vooral voor schijfjes) nogal sterk af van de 

experimenteel bepaalde drempelwaarden (zie fig.1.3; uit Blommaert and 

Roufs, 1980). Deze aftrijkingen ~Ken op de verschillen tussen voorspel

lingen en meetwaarden die rlilson en :Bergen ( 1979) in eerste instantie maten. 

Zij korrigeerden hun model, door aan te nemen dat er meerdere detektie

mechanismen op elke plaats van de retina aanwezig zijn. 

Het vermoeden bestaat, dat een model dat gebaseerd is op puntspreid

fUnkties een soortgelijke korrektie dient te ondergaan. Dat zou betekenen 

dat op elke plaats van de retina meerdere puntspreidfUnkties aanwezig 

zijn, verschillend van grootte en vorm, die alle bijdragen tot detektie. 

Een andere-noodzakelijke korrektie die in het model opgenomen moet worden 

is een gevolg van het stochastische karakter van het detekties.ysteem. 

Bij toename van het oppervlak van de responsie neemt de kans op detekti~ 

hierdoor toe, hetgeen tot uiting komt in een verlaagde effektieve drempel. 

Deze korrektie, de spatiële waarschijnlijkheidssommatie, zal o.a. in het 

volgende hoofdstuk uitvoeriger behandeld worden. 

\ 
\ 
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fig.1.3.: de resultaten voor luminan
tiedrempels volgens Blommaert en Roufs. 

_.1 . .. 

l 
!I 
1 

1 
\ 

0 

1 

2 
·1 

I \ 
\ 
\ I 

\ I \ 

~ 
' I -----•· ---,, ,, I ', ,' ..................... 

. ........ -"'~········ t 
•• I ! 

~ .. 
! 

e Ie . ' . 
I I I 

i ! I 
I I 
0 

1o9 r•doua R I lot,.. min I 

50\ thresholds for incremental foveal disks 
as a tunetion of the radius. The dasbed curve 
is the deterministic prediction from the MOdel. 
the dotted line is a correction for probability 
SUl!IIT\ation. 

3.0.---'-~----~---~-----., 

,...-... --r-------
', I 

,. ' .... ·... ,: ..... ----·-~---... ··········-·······=-iz 2.51----t----'~ ...... -_-_.t .. ~: .. · ,.._ __ '"T;;"T"-r-'""";.~ 
- . . . . = •••• 

! 
0 ... 
~ 
=2Dit----t----r----a: z .. 

·0.5 0 
LOG RADIUS 11 

Subj: Fl ---4 
E•12001d 

0.5 
CLOG .. IIINl 

1.0 

Threshold for annuli as a tunetion of the 
mean radius. The dashed curve is the prediction 
of the model. The dotted line qives a correction 
for probability summation of the deterministic 
prediction. 



-12-

Konkluderend kan de probleemstelling van dit onderzoek als volgt worden 

samengevat: 

- Hoe hangt de vorm en de grootte van de PSF af van de plaats op de 

retina? 

~jn er meerdere puntspreidfunkties werkzaam op één bepaalde plaats 

van de retina ? Hoe werken ze samen ? 

Wat is de invloed van spatiële waarscbijnlijkheidssommatie op de 

detektiedrempel ? 

Wat is de invloed van de oogoptiek op de vorm van de PSF en in hoeverre 

wordt de PSF bepaald door de neurale werking van het visuele systeem ? 

Voldoen voorspellingen volgens een model dat is gebaseerd op puntspreiG

fUnkties aan de experimenteel bepaalde drempelwaarden en kan zo'n 

model de perceptieve indrukken van proefpersonen verklaren (b.v. welk 

deel van de stimulus het makkelijkst gedetekteerd wordt ) ? 

Op deze vragen zal in de volgende hoofdstukken nader worden ingegaan. 

Allereerst zullen in hoofdstuk 2 de hier gebruikte modellen 

beschreven worden, gevolgd door een beschrijving van de meetmethode, 

de opstelling en de meetprocedure, resp. in hoofdstukken 3 , 4 en 5 • 

Hoofdstukken 6, 1 en 8 . bevatten de resultaten met de konklusies 

en een beschouwing over de perceptieve aspekten. 

Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van de ~onklusies die uit dit 

onderzoek volgen. 

De proefpersoon. 

llij alle experimenten fungeerde de schrijver zelf als proefpersoon. 

Bij aanvang van deze experimenten had hij geen ervaring op dit gebied, 

was hij 25 jaar oud en drager van contactlenzen. Tijdens de experimenten 

werd steeds het linkeroog gebruikt. 

~jn visus, gemeten met een Landol tringen-kaart bedraagt 1 , 5 

(overeenkomend met een scheidend vermogen van 0,67 boogmin.). 



-13-

Hoofdstuk 2 : Modelbeschrijving 

Als uitgangspunt voor het beschrijven van een model ter voorspelling 

van detailwaarneming is gekozen voor twee bestaande modellen: het 

"Wilson-Bergen model" en het "Koenderink-Van Doorn model", die in 

dit hoofdstuk verder beschreven zullen worden. 

Het eerste is te beschouwen als een "rekenmodel" waarmee via een aantal 

rekenregels voorspellingen van drempelwaarden verkregen worden. Het 

tweede model is veel meer een "den.kmodel", waarmee weliswaar een waal'

schijnlijk veel reëlere situatie beschreven wordt, maar waarmee moeilijker 

~antitatieve voorspellingen verkregen worden. 

2 .1 Het Wilson-Bergen model 

Het door Wilson en Bergen in 1979 gepubliceerde artikel waarin zij hun 

model beschrijven heeft de titel: " a four mechanism model for threshold 

spatial vision" • Dit model is gebaseerd op 

resultaten, verkregen uit metingen van lijnspreidfUnkties. Een lijnspreid

funktie (LSF) is de responsie van het visuele systeem op een smalle, 

lijnvormige stimulus. 

Zij gaan er van uit dat op elke plaats van de retina meerdere detektie

mechanismen bijdragen tot de detektie van een stimulus. Bij elk mechanisme 

hoort een aparte LSF. Wilson en Bergen verklaren hun data door aan te 

nemen dat er ~ verschillende detektiemechanismen zijn en er dus vier 

verschillende LSF's op elke plaats van de retina voorkomen. 

De sterkte van de responsie van een mechanisme wordt bepaald door de ma

nier van stimuleren: elk mechanisme heeft een eigen "voorkeur-stimulus". 

z 
Q 5 

I 

1-
< 

0/\ 
.....J 
::> 
0 
0 
~ 

.....J 
< 

-( t-.5 )2 a: 
0 
a.. e .25 
~ 
w 
1-

I 

0 0.5 0 
TIME IN 

fig.2.1.: de twee 
modulatievormen. 

T 
I 

r-t 125 msec 

I 

0.5 
SE CON OS 

-· 
gebruikte 

1.0 
' ' 

Afhankelijk van het temporele 

verloop van de stimulus wordt 

het zgn. 8-of ~mechanisme het 

sterkst aangesproken • 

( S=sustained, T =transient). 

De twee gebruikte modulatievol'

men zijn getekend in figuur 2.1. 
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Tevens is de spatiële vorm van de stimulus belangrijk: bij hoge spa

tiële frequenties wordt het N-mechanisme relatief sterker beïnvloed, 

bij lage spatiële frequenties het U-mechanisme( N=narrow, U heeft geen 

speciale betekenis). 

Deze vier mechanismen, ofwel "kanalen", werken steeds parallel. De to

tale responsie is een soort samenwerking van alle vier de responsies van 

de afzonderlijke mechanismen. In 

fig.2.2. is gekozen voor een 

andere manier van representatie 

van de LSF's. In deze figuur is 

van elke LSF de fouriergetrans- > 

s 
t.IOOULATION 

T 
MOOULATION 

formeerde getekend. Langs de 

horizontale as staat nu dus de 

spatiële frequentie, langs de 

vertikale as de gevoeligheid 

2C 
SPATlAL FREQUENCY IN CYCLES / DEGREE 

(dit is de reciproke waarde van 

de luminantiedrempel). Deze 

grafiek wordt de MTF fig.2.2: de sommatie over 
de vier mechanismen (Modulation Transfer FUnction) 

genoemd. 
(in MTF-vorm).De lijnen geven 
berekende, de rondjes gemeten 
waarden. 

De responsie van elk mechanisme kan berekend worden uit de bijbehorende 

lijnspreidfunktie. Deze LSF kan beschreven worden als het verschil 

van twee Gauss-tunkties. De LSF van het i-de mechanisme heeft de volgen-

de vorm: 

LSF.(x,x') = A.(x).jexp 
l. l. 

fJ.. -(x-x' )2 I 
- t-' . • exp 2 1 Y i .of(x) 

waarin: x = plaats van het centrum van de LSF op de retina 

x-x' = afstand tot het centrum van de LSF 

A
1
.(x) = amplitudefaktor : A

1
.(x) = A.(o). 1 

1 I I 
l. + a .• x 

l. 

a.(x) = breedtefaktor: 
l. 

a.(x) = a.(o).(1 + k.lxl) 
l. l. 

f3i en yi zijn konstanten voor een bepaalde i 

i = N,S,T of U = index voor bepaald mechanisme. 

(2.1.) 

' . . "1. 
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De faletoren Ai, a i, f3i en yi zijn voor elk van de vier mechanismen vel'

schillend, terwijl A. tevens afhangt van de manier van modulatie (S of T). 
1 

Verder blijken a. , B. en y. invariant te zijn voor verschillende proef-
1 I 1 1 

personen, zodat voor één proefpersoon nog 9 parameters bepaald moeten 

worden : ~ , AS, ~ , Au , 'il , as , 8.rr , Bu en k. 

Dit negental faletoren is dan geldig voor één bepaalde manier van 

modulatie. 

De LSF's van de vier mechanismen op dezelfde plaats van de retina zijn 

verschillend van vorm en grootte. 

De LSF van één mechanisme vari-

eert ook nog met de excentrici

teit. Dit is schematisch weerge

geven in figuur 2. 3. . 

excentriciteit. 

; ~---------
~; ~-------~----~....._ 

~ ; ~ -_-_-_--_-..."-::..._-----=::..._ _ __.I 

fig.2.3: De lijnspreidfunkties van 
de vier mechanismen. 

• 

De responsie R.(x) van een mechanisme i op een stimulus met een lumi-
1 

nantie L(x') wordt gegeven door de convolutie vanL(x•) en de LSF: 

-
R1(x) = J LSFi(x,x1 ). L(x') dx' (2.2) 

•CII 

Stel nu dat er één mechanisme respondeert( de invloed van de andere 

mechanismen zal later beschreven worden). De stimlus zal gedetekteerd 

worden wanneer de responsie de interne signaaldrempel D overschrijdt. 

De detektiewaarde is dan: R1 (x) ~ D 
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Nu vertoont de drempel D een ruis, welke Gaussvormig verondersteld 

wordt. Daardoor is de kans op overschrijden van de drempel reeds aanwe

zig voordat de gemiddelde signaaldrempel D bereikt is. De kans dat 

deze "vroegtijdige" detektie optreedt is groter, naarmate het oppervlak 

van de responsie groter is. Daarom zal rekening gehouden moeten worden 

met deze "spatiële waarschijnlijkheidssommatie". 
In plaats van b.v. 1 N-mechanisme responderen nu 2 of meer naast elkaar 

gelegen N-mechanismen. Voor de andere mechanismesoorten geldt hetzelfde. 
Omdat het verband tussen de responsie op een bepaald punt en de bijdrage 

tot de spatiële waarschijnlijkheidssommatie niet lineair is (hetgeen 

samenhangt met de vorm van de psychometrische kurve,waarin de detektie

kans als funktie van de stimulusintensiteit wordt weergegeven.Zie ook 

hoofdstuk 5, fig.5.1),nemen Wilsen en Bergen een aantal rekenregels op in 

hun model om deze niet-lineariteit te kompenseren. Deze rekenregels, die zijn 

gebaseerd op resultaten van Quick (Quick, 1974), luiden als volgt: 

- de responsie R. (x) van élk mechanisme wordt verheven tot de vierde macht. 
l. 

(De macht 4 volgt uit de p~chometrische kurve van Wilsen en Bergen). 

Door deze bewerking wordt het verband tussen responsiegrootte en de bijdrage 

tot de waarschijnlijkheidssommatie gelineariseerd. (Het is in feite een 

transformatie naar een lineaire kansruimte). 

- daarna worden de responsiewaarden van alle reeponderende mechanismen 

van één soort over het hele visuele veld ( v. v.) gesommeerd. De sommatie 

wordt uitgevoerd in stapjes van 2 boogminuten, hetgeen een acceptabele 

benadering bleek te zijn voor integratie over het visuele veld. 

- hiervan wordt tenslotte de vierdernachtswortel genomen ( terugtrans

formatie, nodig tengevolge van de eerste bewerking). 

Zo ontstaat het totaal effekt van al de mechanismen i (er van uitgaande, 

dat de mechanismen over de plaats gezien ongekorreleerd zijn). In formule: 

(2.3) I 

Met deze formule is de effektieve grootte van de responsies van de i-de 

mechanismen samen op een stimulus L(x') te berekenen. 

Omdat in werkelijkheid de vier soorten mechanismen parallel werken en dus 

alle vier responderen, worden deze vier R.'s gesommeerd. Ook deze 
l. 

sommatie volgt (in het Wilson-Bergen model) de reeds genoemde "regel 

van Quick": 
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(2.4) 

Wilson en Bergen gebruiken voor de coëfficient a de waarde 4, waardoor 

de totale responsie van het visuele systeem op één bepaalde stimulus 

te schrijven is als : 

+ + + (2.5) 

Aan de hand van de waarde van Rtotaal wordt door een "drempelmeter" 

bepaald of de drempel al dan niet wordt overschreden. In figuur 2.4. 

is het model schematisch in blokvorm weergegeven. 

Opmerking: Bij metingen met puntvormige stimuli is alleen de responsie 

van het kleinste mechanisme, het N-mechanisme, van belang. 

De andere mechanismen zijn voor deze stimuli zo ongevoelig, 

dat deze praktisch niet tot detektie bijdragen. 

fig.2.4:Schematische voorstelling van 
.het Wilson-Bergen model. 

4r--
\ 

Drempel 

meter 
EE 
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2 .~ Het Keenderink-Van Doorn model. 

Zoals reeds genoemd in de inleiding van dit hoofdstuk is het Keenderink

Van Doorn model {Koenderink and Van Doorn, 1978) vooral gebru.ikt als 

"denlanodel", om gedachten over de werking van het visuele systeem te 

konkretiseren. Daarom volgt hier alleen een korte, kwalitatieve 

beschrijving van dit model. 

Dit zogenaamde "lagen-model" is gebaseerd op psychofysische,fysiologische 

en elektrofysiologische meetresultaten. 

Het bel~jkste (elektro-)f.ysiologische resultaat dat in het model ve~ 

werkt is, is het feit dat receptieve velden gemeten worden. Dit houdt in, 

dat één bepaalde receptorcel in de retina niet "afgebeeld" wordt op één 

punt van de visuele cortex{hersenschors), maar dat door allerlei verbin

dingen tussen cellen die het signaal op zijn weg naar de hersenen passeert, 

uiteindelijk een groter gebiedje {"veld") van de cortex gestimuleerd wordt. 

Deze receptieve velden zijn aangetoond op cortexnivo, maar ook op eerdere 

punten, bij voorbeeld op ganglioncelnivo. 

Eén receptorcel stimuleert dus meerdere ganglioncellen. Omgekeerd wordt 

één ganglioncel gestimuleerd door een groepje van retinale receptorcel

len. Dit groepje wordt cirkelvormig verondersteld {Rodieck {1965), 

Hubel and Wiesel {1961) ).Het centrum van dit groepje cellen heeft een 

positieve werking op de aktiviteit van de ganglioncel (zie fig.2.5). 

excitatief centr~ 

inhibitieve rand 

velddiame:er 

fig.2.5: Schematische opbouw van een 
receptief veld: 
cente~surround str~uur. 

De werking van de recepto~ 

cellen in de rand van dit 

groepje werkt de aktivi

teit van de ganglioncel 

tegen. Dit werd ook ex

perimenteel bevestigd door 

metingen aan signalen van 

ganglioncellen 

(Rodieck {1965) ). 
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Het model gaat uit van het feit , dat mj elke plaats op de retina 

receptieve velden met verschillende groottes gemeten worden. De receptieve 

velden, "units" genaamd, worden cirkelvormig verondersteld. De unitdiame

ter variëert kontinu tussen een minimumwaarde (voor de fovea ongeveer 

20 boogsec.) en een iDa.ximumwaarde (in de orde van 1 graad). 

In het model zijn de units opgedeeld in een aantal groepen, afhankelijk 

van de unitdiameter. Een dergelijke "subset" bevat dan units met nagenoeg 

gelijke grootte. Er bestaan 40 subsets. In een subset liggen de units 

allemaal naast elkaar, zodat een denkbeeldige laag ontstaat die is opge

bouwd uit(nagenoeg) gelijke units. (dus 1 subset = 1 laag). 

Het aantal units per laag is steeds hetzelfde en ongeveer gelijk aan 
4 4 • 10 • 

Alle units binnen één laag sluiten tegen elkaar aan en liggen cirkel

symmetrisch rond het centram van de fovea •. 

Het gevolg hiervan is, dat opeenvolgende lagen steeds uitgebreider zullen 

worden. De laag met de kleinste units zal een totale diameter van onge

veer 1 graad hebben ; een afmeting die vergelijkbaar is met de af'llleting 

van de centrale foveà. In figuur 2.6 is een en ander schematisch weergege

ven. Uit deze figuur is tevens te zien, dat in het centram van het visuele 

excentriciteit. 
0 

fig.2.6: Schema van het lagenmodel. 
Getekend zijn gedeeltes van negen 
opeenvolgende lagen. De units zijn 
ter vereenvoudiging getekend als 
zeshoekjes i.p.v.rondjes. 

veld units van alle groot:-•. 

tes voorkomen. Vannit het 

centrum naar de periferie 

toegaand vallen bij toenemen~ 

de excentriciteit steeds 

meer kleine units af. 

De mjnimale unitgrootte $ 

neemt dan ook toe als ~ 

tie van de excentriciteit 

volgens $min{exc.)= ..l.exc, 

waarin exc. de excentrici.=. .· 

teit en ..leen konstante is. 
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De responsie van één unit. 

Elke unit heeft een "center-surround" struktuur : ze bestaat uit een 

excitatief centrum, omgeven door een inhibitief randgebied (zie fig.2.5). 

Dit heeft ondermeer de volgende konsequenties: als een stimulus alleen het 

centrum van een unit raakt , dan respondeert de unit sterk. Wordt echter 

ook een deel van de inhibitieve rand gestimuleerd dan wordt de responsie 

kleiner. Worden zowel rand en centrum volledig door de stimulus bedekt, 

dan heffen de werkingen van beide delen elkaar juist op, zodat er geen 

responsie is. 

Dit betekent dus, dat units die kleiner zijn dan de stimulus (en dus 

volledig bedekt worden) geen bijdrage leveren tot de responsie. 

Het zal blijken, dat de puntspreidfunktie en de responsie van één unit 

met elkaar verband houden: De pUntspreidfunktie wordt sterk bepaald door 

de neurale (unit- )werking (zie hoofdstuk 6 ) • 

Koenderink en Van Doorn benaderen de 

werking van een unit met de volgende 

funktie (zie fig.2.7):het excitatieve 

deel heeft een werking welke konstant 

is over het oppervlak; het inhibitieve 

deel is "oneindig" smal en heeft een 

"oneindig" negatieve werking. De totale 

integraal over beide delen is echter 

gelijk aan nul. 

. . 
,-::;.._"r/;;""$;"::;r.7:i~'7:0;,~7::Ar~l doorsnede van een 

receptief veld. 
I 

I A werkelijke responsie 
«:::::/~ (schematisch). 

• • • 

resp. volgens 
0 ~oenderink-van Doorn 

model. 

I resp. 
• 

! l 
spatiele coördinaat 

fig.2.7: responsie van een 

receptief veld. 

Door kombinatie van de beide voorgaande modellen worden de resultaten 

van Wilson en Bergen meer beredeneerbaar: 

a. De lijnspreidfunktie zal breder worden bij toename van de excentriciteit, 

omdat daar steeds minder kleine units voorkomen. 

b. Er zullen meerdere mechanismen werkzaam IDjn, omdat er op één plaats 
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van de retina meerdere unitgroottes voorkomen. Wilson en Bergen heb

ben hun meetresultaten verklaard door aan te nemen dat er vier me

chanismen aanwezig zijn. Dit was het minimum om tot bevredigende 

resultaten te kunnen komen.Deze vier mechanismen korresponderen 

met de 40 lagen van het Keenderink-Van Doorn model. Eén mechanisme 

is dus in feite een middeling over 10 unitlagen. . 
c. De spatiele waarschljnlijkheidssommatie is een bepaalde samenwerking 

van units, zowel binnen één laag als tussen de lagen onderling. 

Dit is dan dus een diskreet probleem. 

In hoofdstuk I werd als nadeel van het Wilson en Bergen model reeds 

genoemd, dat het gebaseerd is op lijnspreid:f'unkties i.p.v. op punt

spreidfunkties. Volgens het Keenderink-Van Doorn model is het ge

bru.ik van puntspreidfunkties ook te prefereren. 

Er zal dus gezocht worden naar een model dat gebaseerd is op de punt
spreidfunktie en is opgebouwd analoog aan het Wilson en Bergen model. 
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Hoofdstuk 3 : Meetmethode. 

Om de responsie op een puntbron te bepalen, is gebruik gemaakt van een 

storingstechniek. Deze methode werd eerder toegepast door Blommaert en Roufs 

(1975), o.a. bij het meten van pulsresponsies. Om deze storinga-
techniek duidelijk te maken, wordt uitgegaan van de responsie op een 

puntbron, zoals deze beschreven werd in de inleiding (zie fig.1.1). 

3 • 1 Het principe van de storingstechniek. 

Doordat de responsie op een "oneindig kleine" stimulus een zekere 

uitgebreidheid heeft, is het mogelijk dat twee stimuli die vlak naast 

elkaar liggen, in de "responsie-wereld" elkaar overlappen en elkaar 

zodoende beïnvloeden. 

Het kenmerk van de gebruikte storingstechniek is dat de responsie 

op de stimulus gestoord wordt met de responsie op een veel kleinere 

storing (zie Blommaert and Roufs, 1980). 

Als storing wordt een ringetje gebruikt. 

Deze stoo~ring ligt concentrisch rond de stimulus (zie figuur 3.1). 

De straal van de stool'-ring 

is variabel, de schildikte 

is steeds gelijk aan 
+) 0,0135mm = 0,23 bgmin. 

De luminantie van de stool'

ring werd, steeds gelijk ge

kozen aan ongeveer o,3 maal 

de drempelluminantie van 

de ring.De stool'-ring was dus 

nooit zichtbaar tijdens het 

experiment. 

retina! t 
illuminancel 

y'-...~ 

E=12oordr -
_L_ 

fig.3.1: de stimulusconfiguratie 

In figuur 3. 2 is de werking van de storingstechniek geschetst, die in 

de volgende paragraaf verder kwantitatief beschreven wordt. Stel dat 

de top van de (ongestoorde) stimulusresponsie juist de detektiedrempel 

overschrijdt. Die responsie is in figuur 3.2 als een ononderbroken 

+) Dit geldt voor een afstand stimulus-pupil van 200 mm, zoals 

steeds het geval was in de gebruikte opstelling. 
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lijn getekend. Als alleen de stoor-ring aanwezig is, zal de responsie 

hierop overeenkomen met 

de stippellijn. 

responsie 

f 
,\ 1" interne drempel ----· --~ 

straal 
stoorring 

Indien zowel stimulus als 

stoor-ring gelijktijdig aan

wezig zijn, zal de totale 

responsie de som zijn van 

beide afzonderlijke respon

sies( zie onderbroken streep·

lijn in fig. 3. 2). 

Hierdoor zal i.h.a. de 

topwaarde van de responsie 

veranderen en dus ook de 

gemeten drempelluminantie. 

Afhankelijk van de straal 

van de stoor-ring zal de 

storing de top laten dalen 

of stijgen.(De plaats van 
fi~.3.2: Het principe van de storingstechniek. 

~----------------------------------------~het maximum blijft onge-
wijzigd omdat de storing 

klein is t.o.v. de stimu

lus. Dit is een eis welke 

steeds aan de storinga-

techniek gesteld moet worden). In het getekende geval zal de top t.g.v. 

de storing dalen t.o.v. het ongestoorde geval en dus zal de drempellumi

nantie toenemen. Deze drempelverandering wordt gemeten door direkt na 

elkaar de drempels van de stimulus alleen, en die van de stimulus plus 

stoor-ring samen te bepalen (zie hoofdstuk 5). 

3.2 Kwantitatieve beschouwing van de storingstechniek. 

Als de responsie op een puntbron (dus de PSF) bekend is, kan in prin

cipe de responsie op elke willekeurige stimulus bepaald worden. 

Schrijft men de waarde van de PSF op een punt (x,y) als Uö (x,y), 
dan kan de responsie U(x,y) op een stimulus met een retinale verlichtings

sterkte E (x,y) geschreven worden als een convolutieintegraal : 
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... 
U(x,y) = IJ u8 (x-x'' y-y') • E (x' ,y') d.x' dy' ••••• 0. (3.1) 

•CD 

In poolcoördinaten : 

'11r .. 

U(r,ci>) =ff u8 (1~· .. :r•l) .f( r',ci>'). r' dr'dci>' 
oo 

•••••• (3.2) 

Voor een cirkelsymmetrische stimulus met straal r0 , met punt (o,o) 
als middelpunt en met een konstante retinale verlichtingssterkte E 

geldt dan : 

(3.3) 

Voor een kleine stimulus treedt het maximum van de responsie op in het 

punt (o,o). 
(Punt (o,o) komt overeen met het centrum van de fovea. Het beeld van 

de stimulus komt daar dus terecht als fixatiepunt en plaats van de 

stimulus samenvallen). 

Daar detektie bepaald wordt door de waarde van het maximum in de res

ponsie, is de waarde U(O,O) van belang : 

17t ro. 
U(O,O) = E. f f r 1 U (r') dr1 de1>1 

0 0 

•••••••••• 

Als de stimulus zó klein is dat deze benaderd kan worden door een 

puntbron gaat formule 3.4 over in: 

waarin: • de index p staat voor puntbron 

. AP het oppervlak van de stimulus is. 

(3.4) 

(3.5) 

In het geval dat de stimulusluminantie ~ist de waarde heeft welke hoort 

bij de 50%-detektiedrempel , geldt de zgn. drempelvoorwaarde : 
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E .A • U~ (0) = D p p 0 
••••••• 

waarin: E de drempelluminantie is en 
p 

D de detektiedrempel. 

(3.6) 

Indien naast de stimulus tevens een stoo~ring aanwezig is, wordt de 

totale responsie in punt (o,o) gelijk aan de som van de responsies van 

stimulus en van de storing. De drempelvoorwaarde (formule 3.6) verandert 

dan in: 

(3.7) 

waarin : E + de drempelluminantie van de stimulus is indien 

tevens een storing aanwezig is, en 

U (0) de responsie op de storing in punt (o,o) is. s 

Voor de bij de experimenten gebruikte storing geldt dat de straal r s 
veel groter is dan de schildikte Ll r 

8 
, zodat voor U s ( 0) geldt : 

Us(O) = Es • 2nrs • L.lrs • U[) (rs) 

= Es • As • UlJ(r
8
). 

Formule 3.7. wordt dan : 

waarin q = 

(3.8) 

Door kombinatie van formules 

genormeerde PSF, u; ( r s) : 

(3.6) en (3.8) volgt een formule voor de 

U8(rs) 
= (3.9) 
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Uit de drempelmetingen van stimulus en van de kombinatie stimulus

storing volgen respektivelijk de waarden E en E • De waarde 
p + 

q is in te stellen (m.b.v. neutraalfilters) en A en A zijn bekend. 
p s 

Op deze manier is de PSF u8(r) dus direkt te meten, door variatie 

van de straal van de stool'-ring r • s 
De genormeerde PSF U:Cr) heeft een maximale waarde 1 voor r=O • .. 
De absolute waarde van de PSF u8(r) kan gevonden worden door u8 (r) 

te vermenigvuldigen met de"normfaktor" welke volgt uit formule 3.6. : 

normfaktor = u8 ( 0) = 
D 

E • A p p 

••••••• (3.10a) 

Omdat de interne detektiedrempel D konstant verondersteld kan worden 

(althans de gemiddelde waarde voor D) drukt men de normfaktor uit 

l.n. "D-eenheden" 

1 
normfaktor = (in "D-eenheden") •• • •• (3.10b) 

EP .Ap 

De normfaktor vertoont een variatie over de experimenten binnen één 

dag uitgevoerd en tevens over verschillende meetdagen. De retinale 

verlichtingssterkte van het omgavingeveld is mede bepalend voor de 

waarde van de normfaktor. 

De PSF wordt genormeerd om een overzichtelijke vormvergelijking mogelijk 

te maken. Ook voor statistische berekeningen, waarin het verloop van 

de gevoeligheid (en dus v.an de normfaktor) een grote rol speelt, is 

normering gewenst. 
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Hoofdstuk 4·: De opstelling. 

De voor dit onderzoek gebouwde opstelling is te verdelen in een optisch 

gedeelte (waarin zich o.a. de lampen, de stimuli en het afbeeldinga

systeem bevinden) en een elektrisch gedeelte (waarmee de stimuli 

gegenereerd en geregeld worden en tevens de lampintensiteit geregis

treerd kan worden). 

Na enige tijd bleek het noodzakelijk de opstelling gedeeltelijk te wijzi

gen. Deze gewijzigde opstelling zal in paragraaf 4 .5 e.v. beschreven wor.,;;,. 

den. 

4 .1 Het optisch gedeelte. 

Het optisch gedeelte van de eerste opstelling is weergegeven in fig.4.1 

en bestaat uit vier lichtwegen. Lichtweg A en B zorgen respektivelijk 

voor de afbeelding van de stoo~ring en de stimulus. Een fixatielicht

weg zorgt voor de afbeelding van één of meerdere fixatiepuntjes en 

tenslotte beeldt een vierde lichtweg een achtergrond- ofwel omgevinga

veld af. Dit omgevingsveld heeft een diameter van 10° en een retinale 

verlichtingssterkte van 1200 Td. · 

1 lamp 
2 condensor 
3 glasplaatje 
4 totodiode 
5 neutraaltiltera 
6 atiEDUlus maslc:er 
7 Maxwellian - Yiew lana 
8 5<>:' p rilllll& 
9 oculair 

10 kunstpupil 
11 lens 
12 lena 
13 fixatie -aker 
14 ahutters 

fixatle 

fig.4.1z Het optisch gedeelte van de opstelling. 
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De afbeeldingen van alle vier de lichtwegen worden samengevoegd door 

fixatiepunten 

stoor-ring 

stimulus 

omgeving 

fig.4.2: Het beeld dat de proefper
soon ziet.(De stoor-ring is in 
werkelijkheid niet zichtbaar tijdens 
het experiment). 

50% -mengprisma•s, waardoor de 

proefpersoon het beeld dat in 

figuur 4.2 getekend is waarneemt. 

Beschrijving van de lichtwegen. (cijfers venrijzen naar fig.4.1) 

De opbouw van de lichtwegen A en B is identiek. Ze bestaan beide uit 

een glimlichtmodulatorlamp (1), die elektrisch aangestuurd wordt (zie 

volgende paragraaf). Voor de lamp is een condensorlens (2) geplaatst 

om een evenwijdige bundel te verkrijgen. Glasplaat (3) spiegelt een 

klein gedeelte c~ 5%) van het licht in de fotodiode(4) waarmee de lamp

intensiteit gemeten wordt. Deze fotodiode heeft een gevoeligheidekarakte

ristiek welke is aangepast aan de standaardooggevoeligheidsfaktor V(À ). 

Hierdoor meet de diode de relatieve bijdrage van elke golflengte van het 

invallende licht even sterk als dat het oog dit zou doen.Door de elektri

sche sluiters te openen, resp. te sluiten, kan de lichtbundel worden 

doorgelaten, resp.onderbroken.Hierdoor is een snelle wisseling van 

stimulusconfiguratie mogelijk (b.v. het wel of niet presenteren van de 

stoor-ring). De doorgelaten bundel wordt eventueel verzwakt door één 

of meerdere neutraalfilters (5) en bereikt dan het stimulusmasker(6). 

Dit is een ondoorzichtige glasplaat met in het midden een doorzichtig 

ringetje(voor lichtweg A) of een doorzichtige punt (lichtweg B). 

Het door het stimulusmasker doorgelaten licht wordt gekonvergeerd door 

lens (7) en valt dan via de prisma's door de opening van de kunstpupil(10). 

Deze kunstpupil heeft een diameter van 2 mm en bevat een entepisch 

richtsysteem ter positionering van de oogpupil, concentrisch t.o.v. 

de kunstpupil~)De kunstpupil is nodig omdat de pupildiameter van de 

proefpersoon niet konstant is en als gevolg daarvan de retinale verlich

tingssterkte niet te bepalen zou zijn. 

In het vlak van de kunstpupil wordt de lamp afgebeeld. In de gebruikte 

+) Roufs ( 1963). 
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~pstelling had dit beeld een doorsnede van enkele mm. 

De proefpersoon ziet het beeld, getekend in fig.4.2, scherp op de 

plaats van lens (7). In dit geval is dat op een afstand van 200mm. 

Deze afbeeldingamethode heet "Maxwellian View". 

Oculairlens (9) heeft een brandpuntsafstand van 200 mm en dient ter 

voorkoming van vermoeiheid bij langdurige accomodatie. 

De fixatielichtweg is opgebouwd uit een lamp met condensor ( 1 en 2), 

een masker met de gewenste fixatiepuntjes (13) en een lens (7). 
De fixatiepuntjes hebben een diameter van 1,5 1 • 

De lichtweg die zorgt voor het omgevingsveld bestaat uit een lamp met 

condensorÇ 1 en 2), neutraalfilters(5) en een tweetal lenzen(11 en 12) 

ter verkriJging van een homogeen omgevingsveld. Het omgevingsveld zorgt 

voor een konstant, goed gedefenieerd adaptatienivo. 

4 .2 Het elektrisch gedeelte. 

Het elektrisch gedeelte van de opstelling is in blokvorm getekend in 

figuur 4.3. De proefpersoon kan zelf een kommando "start" geven door 

de startknop in te drukken. Dit wordt hoorbaar gemaakt doordat de 

audiosignaalgever een piepje genereert. De (zeer korte) startpuls gene

reert m.b.v. het gebruikte M.T.G.-systeem een blokpuls met een duur van 

730 msec. Deze blokpuls wordt door een funktiegenerator verwerkt tot 

een puls, waarvan de voor- en achterflank in een instelbare mate afge

vlakt zijn (fig.4.4). 

sudio 
signsal 
gever ' intensiteits

aeting 

fotodiode 

Figuur 4.3 Het elektrisch gedeelte 

in blolcvonn. 
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De bedoeling van deze afvlakking is te voorkomen dat de snelle 

(zgn.transient) componenten van het visuele systeem gaan meewerken. Het 

is immers de bedoeling de kwasi-statische spatiële componenten te onder

zoeken. 

Het signaal van de funktiegenrator wordt na verzwakt te IDjn door een 

dB-voorverzwakker gesplitst in een signaal voor kanaal A en een voor 

kanaal B. Met de hierop volgende dB-verzwakkers wordt de signaalsterkte 

gevarieerd en door een bepaalde verhouding van de beide dB-verzwakkers 

in te stellen, wordt de verhouding van de intensiteiten van de lampen 

A en B bepaald. Het signaal wordt door een lichtmodulatorvoeding zo-

0,4 0,6 1 
Tijd .-

(in sec. 
Fi.s. 4. 4: Het signaal van de funktiegenerator. 

danig verwerkt, dat de 

intensiteit van de 

lamp hetzelfde verloop 

heeft als het ingang&

signaal zoals getekend 

in fig.4.4. 

De proefpersoon kan na afloop van de "flits" antwoorden of hij de stimulus 

al dan niet gezien heeft door de "Ja"-, respektivelijk de "Nee"-antwoord

knop in te drukken. Hij en de proefleider horen dan een hoge, resp.een 

lage toon die door de audiosignaalgever gegenereerd wordt. 

Indien de stimulusaanbieding niet acceptabel was (b.v. doordat de proef

persoon juist met de ogen knipperde of een grote oogbeweging maakte) 

werd geen antwoord gegeven en de stimulusaanbieding herhaald. 

4 .3 Het testen van de opstelling. 

Bij eerder door Blo~rt~1t~voe~e experimenten werd gebruik gemaakt 

van een nagenoeg identieke opstelling. Om de resultaten van die experi

menten te kunnen vergelijken met de resultaten van de hier uitge-

voerde experimenten, werd een aantal metingen herhaald. Als eerste 

werden de drempels van schijfjes als funktie van de straal gemeten, 

terMrijl de meting van de foveale PSF als tweede vergelijkende meting 

kan worden beschouwd. 
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De "schijfjes-meting" is gekozen, omdat de gemeten d.rempelluminanties 

Ed voor een straal kleiner dan de "Ricco-straal" moeten voldoen aan 

de Wet van Ricco : het produkt van drempelluminantie ~d en het stimu

lusoppervlak A is konstant: 

Ed • A = konstant. 

Daar bij cirkelvormige stimuli A evenredig is met r 2 , moet id evenredig 

zijn met r-2 in het Ricco-gebied. Op een dubbellogarithmische schaal 

(log fA tegen log r) moeten de d.rempelluminanties dan dus te benaderen 

zijn met een rechte lijn met helling -2. De gemeten drempels staan, 

samen met de door Blommaert gemeten waarden, in figuur 4·5 uitgezet. 

Hieruit blijkt dat zowel de proefpersonen als de opstellingen verge

lijkbaar zijn. 

~ 
8' 

!1 • I 
• subj. HH 

0 o subj. F B -
3 

--Ricco 

0 

2 I 

~\ I 

0 I 
I • I 

• 0 I 
I ..... 0 I 

• 0 

I I· Cl 

I • ! • I 

1 • 

·1 0 •1 

fig.4.5: Drempelmeting aan schijfjes. log r (log min) 
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4 .4 De eerste meetresultaten • 

Naar aanleiding van de resultaten van de eerste testmetingen werd be

gonnen met het meten van een puntspreidfunktie(De meetprocedure volgt 

in hoofdstuk 5 ) • 

. Bij deze meting bleek de opstelling echter problemen op te leveren. De 

waarden van de PSF werden bij één bepaalde waarde van r(= straal van 

de stoor-ring) meerdere malen gemeten om de onnauwkeurigheid in de 

meting te bepalen. 

De spreiding welke optrad, bleek dermate groot te zijn, dat verder meten 

niet mogelijk was. De resultaten van deze eerste PSF meting zijn weer

gegeven in figuur 4.6, waarin alle gemeten waarden bij één bepaalde r 

ter verduidelijking verbonden zijn met een vertikale lijn. 

f· 
I 

u;~ 
3 

2 

~ 
t 

1 f 
! 

1 

0 1 

1 
fig.4.6: 

-1 

PSF 
SUbJ. HH 

1200 Td. 

I l 
2 3 

Resultaten eerste 
PSF-met ing. 

4 

i 
r tmml 

De oorzaak van deze afwijkingen 

werd gevonden in het gedrag 

van de lampen van de lichtwegen 

A en B. 

Deze bleken een niet-lineair 

gedrag te vertonen: de intensi

teit was niet steeds evenredig 

met het uitgangssignaal, resp. 

met de stand van de dB-verzwak-

ker. 

Het leek er sterk op, dat dit 

gedrag een "temperatuurseffekt" 

was: bij overgang van hoge 

intensiteit(dus hoge lamp

temperatuur)naar een lagere 

intensiteit( lagere 

lamptemperatuur) vertoonden de 

lampen een afkoeleffekt. 



-33-

Bij· een konstante aansturing van de lamp werd de afgegeven intensiteit 

per flits langzaam kleiner. De tijd die nodig was om een evenwichtssitu

atie te bereiken, kon (afhankelijk van het verschil tussen nieuwe en 

vorige ~stand) oplopen tot enkele minuten (zie figu.ur 4. 7). 

intensiteit 
?er :.:~li t:1. 

stnnd v·n 
dJ vJrzwakker 

\ 
4cL3 

,, 

fi~.4.7: De intensiteit per flits els 

fillL~tio van 1' tijd. 

1 minuut 

tf t-

8d.J 

Omdat deze temperatuursafhankelijkheid ook nog verschillend was voor 

beide lampen, bleef tijdens de meting de ingestelde intensiteitever

houding van stimulus en storing niet konstant. Door deze instabili

teit werd het meten van kleine effekten, zoals die gemeten moeten 

worden bij een storingstechniek, erg moeilijk. De meetwaarden vertoon

den dan ook de in fig.4.6 aangegeven grote spreiding. 

In eerste instantie werd voor dit verloop in intensiteit gekorrigeerd 

bij de berekening.Daartoe werden de intensiteiten van de lampen kontinu 

gemeten m.b.v. de diodes en deze spanningen werden opgenomen op een 

cassetterecorder, zodat ze naderhand te ana~seren waren. Hierdoor 

werd de spreiding duidel~1t minder, maar de verwerking van de meetgege

vens werd nogal omslachtig. 

Een tweede bron van fouten was te wijten aan het verschil in homoge

niteit tussen de beide lichtbundels.Hierdoor is de plaats van de 

stimulus en storing, respektivelijlt de beide ijkgaten(zie meetprocedure), 

zeer kritisch. 

Omdat verwacht werd dat de genoemde problemen nog zouden toenemen 

(b.v indien nog grotere intensiteitsversohillen in de lampen nodig 

waren) ·werd gezocht naar een alternatief. De veranderingen die hiervoor 

in de opstelling aangebracht werden, worden nu besproken. 
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4 .5 Het veranderen van de opstelling. 

Het optisch gedeelte van de opstelling werd gewijzigd.Deze nieuwe versie 

(zie figuur 4.8) bevat nog maar één lamp (1) i.p.v. de beide lampen 

A en B. Deze wijziging was mogelijk, omdat de stooz-ring en de stiDIIllus 

(in lichtwegen A en B) steeds gelijktijdig gepresenteerd werden. 

De lichtbundel wordt nu door een 50%-prisma(5) gesplitst in 2 bundels 

met gelijke intensiteit. 

1 le:np 
2 condensor 
3 gl·•snlaPtje 
4 fotodiode 
5 5::>, prinma 
6 slu~ ter 
7 spie~l 
8 neutraalfilters 
~ stimul~smPsker 

10 lens 
11 50:<> prisma 
12 oculcirlens 
13 kunstpupil 
14 fixatiemasker 
15 lens 

~~ 
~--cr:J 

sffi----~- ---~ 
I ~ I 
I 
I 
I 

![]::K[J 
I 
I 

-1---8 

~ Jl ~~ ga 

~-1r ___ flf11 

8 gb I 
I 

8 (\ I 

®-~~~--~----+u '---rt:, 
[ 14 ~13 

15 1 

I 

fig.4.8: Het optisch gedeelte van \( 
de opstelling. 

Deze bereiken via de spiegels 

(7) en de neutraalfilters(8) 

de maskers (9a) en (9b) met 

resp. de stooz-ring en de 

stimulus.Verder volgt de af

beelding door de kunstpupil 

volgens het principe van 

Maxwellian View. 

Door deze verandering in de opstelling bereiken we een aantal voordelen: 

1. De luminantieverdeling van de beide bundels is nu identiek. 

2. Als de lamp t.g.v. een temperatuurseffekt drift in intensiteit ver

toont, geldt dit in gelijke mate voor stiDIIllus en stooz-ring. Hierdoor 

is de ingestelde luminantieverhouding konstant. 

3. Eventuele kleurverschillen tussen de bundels zijn niet meer waarschijnlijk. 

4. De·· proefleider hoeft nog maar van één lamp de intensiteit te regelen 

en te noteren. De verwerking van de meetresultaten wordt eenvoudiger. 
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Tegenover de voordelen staan echter ook nadelen : 

1. Door het splitsen van de bundels door prisma(5) moet de lampintensiteit 

verdubbelen t.o.v. het nivo in de eerste opstelling, wil de luminan

tie van elke lichtweg hetzelfde blijven. Omdat deze intensiteiteverho

ging de "temperatuurseffekten" zou doen toenemen werd hiervan afgezien. 

In plaats daarvan werd het 5ofo-prisma dat zorgde voor de inspiegeling 

van de fixatielichtweg,maar tevens een verlies van 50% betekende voor 

het"rechtdoor" gaande licht, verwijderd. Hierdoor kan de lampintensiteit 

op hetzelfde nivo blijven als in de eerste opstelling. Een gevolg is 

wel, dat een andere fixatiemethode zal moeten worden gebruikt. 

Hiertoe werd een "lijnenkruis" in een 

glasplaatje gekrast (zie fig.4.9) en 

dit werd geplaatst voor de 200 mm lens 

welke zorgt voor de afbeelding van het 

omgevingsveld. Men zag dan een dun, 

zwart fixatiekruis in het omgeving

veld.(Opm:In een later stadium werd 

·, ·~. ' 

ook deze methode weer gewijzigd.M.b.v. 

een 5o%-prisma werden toen de vier 

fixatie-lichtpuntjes ingaspiegeld 
fig.4.9: Het fixatiemasker. 

in de omgevingslichtweg, waardoor 

weer het beeld van fig.4.2 ontstond). 

2. De verhouding van de luminanties van stimulus en stooi'-ring( die vroe

ger met de dB-schakelaars op 6d.B ingesteld werd) moet nu door neu

traalfilters ingesteld worden. Hierbij werd gebruik gemaalt van de 

fornm.le: 

1 dB verzwakking = filterdichtheid van 0,075. 

Deze faktor volgde uit de ijkgrafieken en was steeds nagenoeg kon

stant.Theoretisch komt 1 dB verzwakking overeen met een filterdicht

heid van 0, 1. De praktische waarde van 0,075 wijst dus op een 

niet-lineair verband tussen regelaar(=d.B-verzwakk:er) en lichtintensi

teit. 

3. In de opstelling traden interferentieverschijiselen op, waardoor 
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homogene stimuli er als roosters uitzagen. Door het veranderen van 

van de positie van één van beide spiegels(7) bleek het effekt van 

deze interferentie geëlimineerd te zijn. 

Opm: Het licht van beide bundels is gepolariseerd. Deze polarisatie wordt 

veroorzaakt door de 50f~prisma's en de spiegels. De polarisatierichting 

van beide bundels is gelijk, Het is bekend dat het oog gevoelig is voor 

de polarisatie van het licht. Dit effekt (dichroïsme) is echter zo 

klein, dat verwaarlozing van dit effekt hier gerechtvaardigd is. 

(Polarisatie trad ook op in de eerste opstelling). 

4 .6 Het testen van de tweede opstelling. 

Voordat begonnen werd met het uitvoeren van metingen op deze opstelling 

werd weer een testmeting uitgevoerd. Ook nu werd uitgegaan van de Wet 

van Ricco. De drempelluminantie van twee schijfjes met een diameter van 

0,05 en 0,10 mm (straal is resp.0,43 en o,86 boogmin.) werd bepaald. 

Daar de oppervlakteverhouding i is, is de verwachting dat de verhouding 

van de drempelluminanties 4 is. De gemeten waarde voor deze verhouding 

was echter steeds hoger, namelijk 6 à 7. Hieruit blijkt dat kleine stimuli 

relatief "moeilijker" gedetekteerd worden dan de Wet van Ricco voorspelt. 

Een uitgebreidere meting van het hele Rioco-gebied bevestigt dit. 

Er werd besloten om de bovengenoemde meting te herhalen met een 

fotomultiplicator als meetinstrument. Hiermee wordt de totale flux ge

meten die door de opening van de kunstpupil komt en normaalgesproken dus 

op de retina van de proefpersoon terecht komt. Hiermee vermijdt men 

eventuele fouten die veroorzaakt worden door de proefpersoon. 

Vanwege de beperkte gevoeligheid van de fotomultiplicator werd de ijking 

(zie hoofdstuk 5) steeds uitgevoerd met een groter voorwerp, dat meer 

flux opleverd dan de (kleine) stimli waarmee de metingen verricht werden. 

Omdat nu echter de flux door de kleine stimuli gemeten moet worden, 

moet een gevoeligere fotomultiplicator gebruikt worden. Aangezien de 

gevoeligheid begrensd wordt door de donkerstroom(een gevolg van 

thermische emissie), betekent dit dat een gekoelde fotomuliplicator 

noodzakelijk is. De metingen werden dan ook uitgevoerd met een(tot 
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ongeveer -10°C) gekoelde fotomultiplicator. 

Bij deze fotomultiplicatormetingen werd bij konstante lampintensiteit de 

door de stimulus doorgelaten flux gemeten. Indien de bundel homogeen 

is (wat lokaal mag worden aangenomen) moet de flux door het o,10mm 

schijfje 4 maal zo groot zijn als de flux door het 0,05 mm schijfje en 

een analoge redenering geldt voor andere diameters. 

Het gehele Rioco-gebied werd doorgemeten, waaruit opnieuw bleek dat de 

gemeten flux door kleine stimuli relatief te klein is. Dit komt overeen 

met het ps.ycho-f,ysisch resultaat waaruit bleek dat voor die stimuli de 

drempels relatief te hoog waren. 

De verklaring van dit verschijnsel werd uiteindelijk gevonden in de 

buiging van het licht aan de kleine stimuli • . 
Het bleek dat deze stimuli de stralengang van het doorgelaten licht 

sterk beïnvloeden. Een gedeelte van het (door de stimulus) doorgelaten 

licht gaat daardoor niet meer door de opening van de kunstpupil, 

maar wordt tegengehouden door de kunststof rand hiervan.Dit wordt ook 

bevestigd door metingen aan luminantiepatronen op de plaats van de 

kunstpupil. In het "ideale Maxwellian View"-geval zou al het licht door 

het middelpunt van de kunstpupil gaan. We hebben hier echter geen 

puntvormige lichtbron maar een lamp met een diameter van ongeveer 

3 mm, zodat ten gevolge hiervan al een beeld met een zekere uitgebreid

heid op de plaats van de kunstpupil gevormd wordt.De afmeting van dit 

beeld was ongeveer 5 mm. Daarnaast trad vooral bij kleinere stimuli 

diffraktie op, waardoor het luminantiepatroon, opgemeten op de plaats 

van de kunstpupil, een uitgebreidheid vertoont, afhankelijk van de 

stimulusdiameter(alle andere faktoren worden konstant gehouden). 

De luminantiepatronen voor twee stimuli met diameters van 0,03 en o, 10mm 

(resp. straal van o,25 en o,85 bgmin.) zijn getekend in figuur 4.10. 

Hierin is tevens aangegeven hoe het theoretisch berekende diffraktiepa

troon voor een puntbron voor beide stimulusafmetingen er uit ziet (voor 

een golflengte van 500 nm). Dit patroon is berekend m.b.v. een 1e-

orde Besselfunktie.(zie b.v. Westheimar 1959 ). Het gemeten luminanti~. 

patroon is op te vatten als het resultaat van de convolutie van dit 

diffraktiepatroon met het patroon dat ontstaat t.g.v. de afbeelding 

van de lamp in het vlak vaa de kunstpupil. 
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Uit dit resultaat blijkt dat steeds een gedeelte van het licht wordt 

tegengehouden door de rand van de kunstpupil, maar dat deze fraktie 

hoger is voor kleinere stimuli. 

e 1 ... 
0 c 
Gl 
2 

0.5 

0 1 

gemeten 

luminantiepatroon. 

st i mul usdiam.: 

'<> .... ....... ... ~ ... 

2 3 

afstand tot opt. as (mm) 

fig.4.10: Het lu

minantiepatroon op 

de plaats van de 

kunstpupil. 

Vooral· voor kleinere stimuli geldt dus dat een k~einer gedeelte van 

het licht bijdraagt tot detektie dan werd aangenomen.(Steeds werd 

aangenomen dat het licht voor 100% door de opening van de 

kunstpupil ging). Om toch de detektiedrempel te kunnen bereiken, moest de 

totale lampintensiteit vergroot worden en aangezien hieruit de drempel

waarde berekend werd, was deze ook steeds te hoog. Dit verklaart dus 

de aflrijkende drempelverhouding die gemeten werd. 

Opmerking: Het is eigenaardig dat dit diffraktieverschijnsel eerst nu 

gemeten wordt. :Bij eerdere experimenten door Blommaert en ook 

bij mijn experimenten met de eerste opstelling werd nooit een 

dergelijk verschijnsel gekonstateerd(zie b.v. de resultaten 

bij fig.4.5). Een mogelijke reden hiervoor is de volgende: 

in beide vorige opstellingen zal de afbeelding van de lamp 

in het vlak van de kunstpupil groter zijn geweest. Dit kan een 

gevolg zijn van het onjuist positioneren van de lenzen, zodat 
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niet meer van een Maxwellian View-situatie gesproken kan worden. 

Het beeld van de lamp is dan zo groot, dat de convolutie van dit 

beeld én het theoretische diffraktiepatroon in grote mate bepaald 

wordt door dit beeld. De veranderlijke bijdrage van de diffraktie bij 

verschillende stimuli is dan niet meer meetbaar. 

Om voor dit effekt te korrigeren werd voor elke gebruikte stimulus een 

"korrektiefaktor" bepaald. Deze korrektiefaktor geeft de verhouding 

aan van de flux die bij de kunstpupil aankomt en die welke er werkelijk 

doorheen gaat en dus bijdraagt tot detektie. De zo verkregen korrektie

faletoren staan in de tabel bij figuur 4.11. Bij verdere berekeningen werd 

steeds gebruik gemaakt van deze waarden. Met deze korrektiefaletoren 

kunnen de resultaten van de fotomultiplicatormetingen gekorrigeerd 

'worden. De zo verkregen waarden van de doorgelaten flux voldoen wel 

aan de Wet van Ricco(zie figuur 4.12). 

1·0 

t Straal Korrektie Straal Korrektie -- Hecht e.a. -------..... -• HH ringetje faktor. schijfje faktor. • 
(min). (min). F-t 

0 "' ~ "' / 
/ 

0.43 0.27 0.17 0.33 
ft..f / 
Q) / • 0.86 0.22 0.26 0.43 

..-1 / 
~ I • 1.29 0.27 0.34 0.54 Q) ·5 I 
F-t I 

1.72 0.26 0.43 0.60 F-t I • 0 I 
2.15 0.21 0.52 0.64 ~ I 
2.58 0.25 0.60 0.10 I • 

I 
3.01 0.25 0.69 0.73 I 

3-44 0.23 0.77 0.79 
3.87 0.23 

0 

In de figuur zijn de gemeten korrektiefaletoren voor schljfjes 

uitgezet, samen met een soortgelijke korrektiefaktor volgens 

Hecht e.a. 

Fig.4.11: De gebruikte korrektiefaktoren. 

... ... 
/ • • • • 
• 

• _L 

·5 

R(bgmin.) 

1.0 
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Bij bestudering van de literatuur blijkt dat Hecht e.a.(zie Lamar,Hecht, 

Shlaer and Hendley,1947) identieke problemen met diffraktieverschijnselen 

hadden. De door hen gebruikte korrektiefakteren zijn, samen met de door 

mij gebruikte, uitgezet in figuur 4.11(N.B.: de grootte van de korrektie

faktaren hangt sterk van de optische elementen van de opstelling.Daar

naast zijn de data van Hecht e.a. van toepassing op lijnvormige stimuli. 

Vergelijking kan dus alleen kwalitatief). 

1.0 l 
Q5 

ao 

·0.5 

log Flux 
(willek. eenh.) 

·1.0 ·0.5 

* gekorrigeerd 

o ongekorrigeerd 

log r (log mm) • 
0.0 

fig.4.12: De inyloed van de korrektiefak
teren op de meetwaarden. 
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Hoofdstuk 5 De meetprocedure. 

5 .1 Bepaling van de 50%-drempel van een stimulus. 

Het doel van elke meting op zich is het bepalen van de luminantie 

waarbij de kans op detektie 50% is. De waarde van deze luminantie is 

de drempelluminantie, kortweg "de drempel". 

In de praktijk verloopt het bepalen van de drempel op de volgende wijze. 

De proefleider stelt een voor de proefpersoon onbekende lampintensiteit 

in m.b.v. de dB-schakelaar.Wanneer de proefpersoon de startknop indrukt, 

licht de lamp op waarna hij kan antwoorden of hij deze "flits" wel of 

,niet gezien heeft.Deze stimulusaanbieding wordt(bij dezelfde stand van 

de dB-schakelaar, dus dezelfde luminantie) kort na elkaar 20 maal her

haald. De proefleider noteert daa~bij steeds de antwoorden(zie figuur 

5.1.a). Uit deze antwoorden wordt het scoringspercentage "gezien" 

bepaald. 

Hierna wordt de luminantie van de lamp veranderd (andere dB-stand) en het 

scoringspercentage bij deze stand bepaald.Na een aantal meetstanden in een 

random volgorde (meestal werden er 3 à 4 gebruikt) kan men de psycho

metrische kurve tekenen(fig.5.1.b). Deze kurve is voor scoringspercen

tages tussen 20 en 80% goed te benaderen door een rechte lijn(Roufs,1974). 

(a) 

dB-stand g 10 H 

-+ -- + -+ + + -
- -+ + - -- + - -

antv«xH"d + + - + .. + - - -
-+ + - + + - - -+ 
t - + + + + - - -

percent. bo ~0 

8 
- - + + +- + 
+ -- + .. + + 
+ - - + + + -
- - - +-+ + 
- - - + - +-

'2..0 lS 

(b) 

1\ 

' 
1\ 

' 

100'1. 

~ 

I 

i 

fO'I. .i 
0 
u ., 

U-diode - !>~ o'l. 
!i dB-50-"'·

dB-stand 

fig.5.1: Scoringstabel,met bijbehorende psychometrische 
kurve. 
Indien de stimulus gezien werd, werd een + 
genoteerd, anders een -. 
De diodespanning is genoteerd in mV. 
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Hiervoor wordt de lijn gebruikt die de beste visuele aanpassing opleverde. 

De dB-waarde behorend bij het mrijpunt van deze lijn met de 50%-lijn bepaalt 

de drempel. Deze dB-waarde wordt de dB-50 waarde genoemd. 

De Konstante-Helling methode. 

Na het veranderen van de opstelling(zie hoofdstuk 4 ) werd tevens een 

andere meetprocedure ter bepaling van de drempel ingevoerd. Bij de be

paling van de psychometrische kurve blijkt gewoonlijk dat de helling 

van de lijn steeds nagenoeg konstant is.Zo ook hier. Uit alle vooraf

gaande metingen werd daarom een gemiddelde helling bepaald. Uit één 

punt van de kurve werd, samen met deze konstante helling, de drempel 

bepaald ( Roufs and Blommaert, 1980) • 

Een maat voor de helling van de psychometrische kurve is het Crozier-

quotient. Bij de bepaling van dit quotient wordt er van uit-

gegaan, dat de psychometrische kurve benaderd kan worden door een 

cumulatief normale verdeling P( E) : 2 (x- t., ) 

p (E) 

waarin: 

t 
1 {e dx (5.1) = 

0 

E = retinale verlichtingssterkte t.g.v. de 

stimulus ( de homogene achtergrond niet 

meegerekend). 

P( E )= detektiekans bij een bepaalde t. 

E1 = waarde van E bij een detektiekans van 50% 

a = standaarddeviatie van de drempelruis(Deze 

ruis is binnen de meetnauwkeurigheid 

Gaussvormig (Blackwell( 1963); Roufs(1974)). 

Het Crozierquotient is gelijk aan het quotient ~ en zal dus toene-

men als de drempelruis groter wordt(bij konstante E1 ) • 
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Voor de helling van de kurve geldt, dat deze afneemt bij toenemend 

Crozier quotient. 

Een manier om het Croziel'- quotient 

ven door Roufs (Roufs,1974) : 

21,8 

snel en gemakkelijk te bepalen is gege-

-1 

• 

dp ] de helling van de ps,ychometrische kurve 

d( dB) p:0.5 

in het 5of~punt is als deze op een dB-schaal is uitgezet(als·in figuur 

5-1(b)) • 

. ,Het quotient bleek in dit geval gelijk te zijn aan 0, 23. 

Omdat een ~ijn volledig bepaald wordt door één punt teaamen met de helling, 

is het slechts nodig om één keer het scoringspercentage te bepalen bij 

één dB-stand om de dB-50 waarde te kunnen bepalen. Wel werd steeds ge

eist dat dit scoringspercentage tussen 2o% en 8o% lag, daar anders 

de ps,ychometrische kurve niet meer met een rechte te benaderen is. 

Het voordeel van de "konstante-helling methode" is dat de drempelbepaling 

veel sneller verloopt. Een nadeel is de grotere onnauwkeurigheid per 

meting. Dit kan echter verholpen worden door meer metingen te verrichten. 

Het voordeel van het snel bepalen van de drempel zal besproken worden 

in de volgende paragraaf. 

5 • 2 De meetvolgorde 

Het is bekend dat de interne drempel voor een bepaalde proefpersoon 

niet konstant is ( Roufs and Blommaart, 1980). De drempelwaarde zal bij 

langdurende metingen op het eind hoger zijn dan de beginwaarde t.g.v. 

vermoeidheid. Naast deze systematisch,toename is er nog een onsystematische 

drift rond deze drempelwaarde. Aangezien een storingstecbniek juist drempel

veranderingen t.g.v. een storing wil meten, is het belangrijk om de effekten 

van deze niet-stationaire veranderingen klein te houden. 
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Dit wordt bereikt door de stimulus ~onder stoorring als referentie te ge-
\deze~ref.metingJ 

bruiken enrSteeds fë herhalen, zodat de drempels mét en zonder stoorring 

snel na elkaar worden gemeten. Hiermee wordt de "interne drift" zo klein 

mogelijk gehouden. Door de meting een groot aantal malen te herhalen,kan de 
fluktuatie,veroorzaakt door het stochastisch karakter van de drempel, 

door middeling van de drempelwaarden verkleind worden. Op dit punt blijkt 

het grote voordeel van de "konstante helling methode" die toegepast werd, 

daar deze snel vergelijken mogelijk maakt en tevens vaak herhaalbaar is 

binnen korte tijd. Binnen 2 à 3 minuten worden de drempels van de stimulus

configuratie met en zonder stoor-ring bepaald. Een meting van deze beide 

drempels wordt een "paarmeting" genoemd. Er worden direkt na elkaar 8 
paarmetingen uitgevoerd. Hierbij wordt de meetvolgorde binnen een paarme

ting steeds omgekeerd: als bij de eerste paarmeting het eerst de stimu

lus alleen en daarna de combinatie stimulus-stoor-ring wordt aangeboden, 

wordt in het tweede paar deze volgorde omgekeerd. Hiermee wordt het 

verloop t.g.v. vermoeidheid ook uitgemiddeld. Op deze manier worden 8 

paren van drempels gemeten. De hieruit volgende waarden voor de retinale 

verlichtingssterkte geven dan met formule (9) van hoofdstuk 3 acht 

waarden voor de puntspreidfunktie bij deze straal van de stoor-ring. 

Het gemiddelde van deze acht waarden is het resultaat van deze meting. 

Voor elke puntspreidfunktie worden circa 15 van dergelijke meetseries 

uitgevoerd, elk voor een andere straal van de stoor-ring. 

De volgorde waarin de verschillende stoor-ringen gemeten worden is 

willekeurig. 

5 • 3. Berekening van de retinale verlichtingssterkte behorende bij 

de d.B-50 waarde. 

Tijdens het bepalen van de dB-50 waarde wordt bij elke dB-stand ook de 

bijbehorende diodespanning genoteerd. De diodespanning (u diode) wordt 

afgegeven door de fo-todiode en is evenredig met de luminantie· van de 

lamp. Door interpolatie tussen de gemeten waarden van Udiede is 

de U diode behorende bij de dB-50 waarde te bepalen. Deze waarde van de 

diodespanning wordt verder U-50 genoemd. 

Om het verband tussen de diodespanning en de retinale verlichtingssterkte 

Eret te weten, wordt vóór iedere meetmiddag een ijking uitgevoerd. 
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Tijdens deze ijking wordt U diode en gel~Ktijdig de flux door de kunst

pupilopening gemeten. Deze flux wordt gemeten m.b.v. een fotomultipli

cator. De flux heeft een fotomultiplicatorspanning UF tot gevolg. 

waaruit de retinale verlichtingssterkte te berekenen is volgens: 

= + 2,686 

waarin de konstante een normkonstante is bij gebruik van een ijkveld 

met een diameter van 2 mm. 

Bij elke dB-stand wordt Udiode en UF bepaald en de waarden worden 

uitgezet in een ijkgrafiek ( zie figuur 5.2). Nu is het mogelijk om de 

bij u50 behorende UF te bepalen en hieruit de retinale verlichtings

.sterkte te berekenen. Deze drempelwaarde van de retinale verlichtings-

sterkte wordt aangegeven met E en E , resp. voor de stimulus-
+ -

conf~guratie met en zonder stoo~ring. 

Cll 
.2 

Cll 
0 

38 

IL-50 ..._ 
-~---·-·--·--~ 

3A 

~.4 

l'·l'~. 

I I 

I I 
I I 

. I I 
15 

dB-stand 

fig.5.2: Een voorbeeld van een ~Ktabel. 

punt a: 
punt b: 

punt c: 
punt d: 

gemeten dB-50 waarde, 
bijbehorende Ud-50 waarde, verkregen uit 
interpolatie van de bij de meting gen~ 
teerde diodespanningen, 
U -50 in ijkgra.:fiek, 
b~ehorende waarde voor U -50. 

f 
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Opmerking: Omdat de gebruikte fotomultiplicator niet gevoelig 

genoeg was om de flux door de gebruikte stimuli(diameters in de orde van 

o, 1 mm) direkt te meten, werd gebruik gemaakt van een ijkgat met een 

diameter van 2 mm. Hierdoor kunnen aftrijkingen ontstaan. Ten gevolge 

van eventuele inhomogeniteit van de lichtbundel ofwel ten gevolge 

van het nagenoeg afwezig zijn van diffraktie aan het ijkgat kan de 

situatie met het ijkgat niet geheel "analoog" beschouwd worden aan die 

van de kleinere stimuli. Deze afwijkingen zijn ook in de korrektiefak

teren verwerkt. 
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Hoofdstuk 6 : Meting en beschrijving van de PSF. 

6.1. Resultaten in de fovea; de relatieve invloed van de optiek en 

neurale interaleties op de PSF. 

6.1.1. Metingen bij 1200 Td. 

Eerst zullen de resultaten van de metingen van de foveale PSF beschreven 

worden.(Met foveaal wordt bedoeld dat de plaats van de stimulus samenvalt 

met het fixatiepunt. Het beeld van de stimulus komt dan in het centrum 

van de fovea terecht ). De metingen werden uitgevoerd bij een omgevinga

veld met een retinale verlichtingssterkte van 1200 Td. Als stimulus werd 

een schijfje met een diameter van 1,4 bgmin gebruikt.Deze stimulusgrootte 

ligt nog in het Riccogebied, hetgeen betekent dat de responsie op deze 

stimulus de vorm van de PSF heeft. De diameter van de stoor-ring vari

eerde tussen 0,9 en 14,0 bgmin.(Stimulusconfiguratie als in figuur 3.3). 
Het resultaat van deze meting is getekend in fig.6.1. De waarde voor 

r = 0 is genormeerd op 1 en alleen het gedeelte rechts van de oorsprong 

is getekend • De door Blommaert gemeten PSF (bij dezelfde omstandigheden) 

had een vorm welke goed overeenkomt met de nu gemeten PSF(zie fig.6.1) 

-HH. 
~----FB. 

Exc.= 0°. 
Eret = 1200 Td. 

- r (Mln of •re) 

Fig.6.1: De genormeerde foveale PSF. 

(Normfaktor= 5,1.10-3 Td-1min-2). 

Het is bekend dat ver

schillen van deze groot-

teorde tussen proefper

sonen gemakkelijk kunnen 

optreden. 

(Voor berekening norm

faktor zie appendix A). 

Zoals reeds eerder werd opgemerkt, is de vorm van de PSF te verklaren door 

aan te nemen dat er naast de optische werking van het oog (de verstrooiing 
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en diffraktie in de oogmedia) ook een neurale werking van het visuele 

systeem bestaat waardoor o.a. de inhibitieve effekten kunnen voorkomen. 

Het is dan ook nuttig om deze twee mogelijke oorzaken voor de vorm van de 

PSF te scheiden. De gemeten PSF wordt dan opgevat als het resultaat van 

deze twee werkingen. Schematisch weergegeven: 

STIMULUS --..i .... _~-~-FI_S_CHE-~H .... _~_F_LE_~~GD!ETEN PSF 

De optische PSF: deze geeft de invloed weer van de optiek op de afbeel

ding van een puntvormige stimulus. Deze werking is op te vatten als een 

spatieel filter.· 

De filterkarakteristiek is berekend uit resultaten van Vos et al (1976) 

en is getekend in fig.6.2 (Deze berekening geldt voor een 2 mm pupil

diameter en omvat diffraktieverschljnselen en verstrooiing). 

De neurale PSF: deze geeft de invloed van alle neurale processen. De 

vorm van deze PSF(eveneens een spatieel filter) is onbekend. 

Wel is echter bekend, hoe een puntvormige stimulus door deze cascadescha

keling van filters beïnvloed wordt: de gemeten PSF geeft deze "totale 

werking" weer. 

Vanuit deze gegevens is het mogelijk de neurale PSF te berekenen. De gemeten 

PSF is de convolutie van de optische en de neurale PSF. Door "terug-

convolueren" is de neurale PSF te vinden(de berekening werden uitgevoerd 

door eerst beide bekende PSF's te transformeren m.b.v. Hankeltransforma

ties. Op deze wijze is de getransformeerde vorm van de neurale PSF te verkrij

gen uit het quotiënt van de getransformeerde vormen van resp. de gemeten 

PSF en de optische PSF. Terugtransformatie levert dan de neurale PSF). 

De op deze manier berekende neurale PSF is, samen met de optische en de 

gemeten PSF getekend in fig.6.2. 



optische 
PSF 
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r (bgmin) 
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neurale 
PSF 

Fig.6.2: -De optische PSF, berekend uit literatuurgegevens. 

gemeten 
PSF 

-De neurale PSF,berekend uit de optische en de gemeten PSF. 

-De gemeten PSF: proefpers.HH; foveaal; Eret=1200Td. 

Uit deze figuur blijkt dat de neurale PSF vrijwel volledig de gemeten PSF 

bepaalt. Afgezien van een verschuiving van de nuldoorgang (ongeveer 10%) 

zijn de beide kurves nagenoeg identiek. (Ook voor de onder andere omstan

digheden gemeten PSF's die later behandeld zullen worden, is de neurale 

PSF berekend. Hiervoor geldt een analoog resultaat). 

Dit betekent dus, dat we bij metingen aan puntspreidfUnkties praktisch 

alleen aan neurale processen meten. 

6.1.2. Metingen bij 10 Td. 

Deze konklusie werd getest in een tweede e:x:periment.In dit e:x:perPient wordt 

de foveale PSF bepaald bij een omgevingsveld met ·een retinale verlichtings

sterkte van 10 Td. Naast het reeds gemelde :feit dat de PSFl-vorm verandert 

bij verandering van de retinale positie, blijkt de PSFl-vorm tevens manipu

leerbaar door verandering van de verlichtingssterkte van het omgevings

veld.(De parameters waarmee het netvlies kan worden beschreven, worden 

gestuurd door het omgevingsveld). Verwacht wordt, dat de PSF breder zal 

worden bij een lager adaptienivo( dus bij een zwakker omgevingsveld). 
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Dit zou in overeenstemming zijn met het feit dat het scheidend vermogen 

afneemt als het adaptatienivo verlaagd wordt (Nakano and Ito, 1978):;als dè 

responsie op een punt breder wordt, zullen twee dicht bij elkaar gelegen 

punten moeilijker als twee aparte punten waargenomen worden. 

De bij 10 Td gemeten genormeerde PSF is getekend in figuur 6.3 , waarin 

tevens de foveale PSF bij 1200 Td nogmaals als streep-streep lijn is 

weergegeven. 

• u.,., 

1.0 

0.5 \ 
\ 
I 
I 
\ 

' ' \ \ 
I 

\ 

0 Exc.=O • 

- E t= 10 Td re 
---- Eret=1200 Td 

._ r (mln of are) 

Fig.6.3: De genormeerde foveale PSF bij Eret=10 Td. 

-1 -1 -2) (Normfaktor= 1,2.10 Td min • 

Opmerking: Bij deze meting werd weer de "konstante hellingmethode" gebruikt 

(hoofdstuk 5). Het is echter niet zonder meer evident dat de helling van 

de ps.ychometrische kurve bij beide omgevingsluminanties dezelfde is. Het 

gebruik van dezelfde nelling wordt onder meer gerechtvaardigd door metingen 

van Blackwell waarin hij aantoonde, dat deze helling onafhankelijk is van 

de achtergrondsluminantie(Blackwell, 1946;zie ook Roufs 1974). 

De vorm van de PSF blijkt zoals verwacht breder te zijn dan bij 1200 Td. 

Bij nauwkeurige bestudering blijken de twee kurves nagenoeg isomorf te 

zijn : de genormeerde PSF bij 10 Td is goed te benaderen door de genormeer

de PSF bij 1200 Td, als deze laatste een konstante faktor verbreed 

wordt. Anders gezegd: door een andere keuze van de lengteeenheid van de 

horizontale as gaan de beide kurves in elkaar over. In dit geval is 
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deze faktor gelijk aan 1 , 5: 

De konsequentie van deze isomorfe verbreding van de PSF*is, dat de neurale 

interaktie (vri~l) volledig de vorm van de gemeten PSF bepaald. De bij

drage van de optiek is immers in beide gevallen precies gelijk(beide 

metingen zijn foveaal uitgevoerd). Als de optiek wel een grote invloed 

zou hebben en .. was tussen beide gevallen alleen de neurale component 

veranderd, dan waren de beide puntspreidfunkties waarschijnlijk niet isomorf. 

Hieruit zou dus dezelfde konklusie volgen als uit de berekening van de 

neurale PSF volgde: 

De gemeten PSF wordt vrijwel geheel bepaald door de neurale werking van 

het visuele systeem. 

Men kan zich nu afvragen in welk gedeelte van het visuele systeem deze 

neurale werking optreedt. Uit experimenten van Fiorentini, Bayly en 

Maffei (Fiorentini e.a.(1972)) blijkt dat deze werking plaatsvindt vóól'

dat de signalen de cortex bereikt hebben. 

Dat zou betekenen dat in de retina en/ of het LGN ( lateral geniculate 

nucleus = optisch zenuwcentrum tussen retina en cortex) de neurale werking 

optreedt. Bij metingen aan het LGN IDjn ook receptieve velden aangetoond 

(Rodieck, 1965). 

Hieruit blijkt nogmaals de koppeling .van de gemeten PSF (die psychofysisch 

gemeten is) en de gemeten receptieve velden (die neurofysiologisch 

aangetoond zijn). Waarschijnlijk wordt de PSF dus veroorzaakt door dezelfde 

neurale intarakties waardoor ook de receptieve velden ontstaan. 

6.1.3 Polynoombeschrijving van de PSF. 

Nu deze verbinding tussen PSF en receptief veld is gelegd, kulmen de 

eigenschappen van receptieve velden vergeleken worden met die van de PSF. 
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Algemeen wordt gevonden dat een receptief veld niet of nauwelijks respon

deert indien het geheel verlicht wordt: de werking van het exitative deel 

kompenseert dan jui~t de werking van het inhibitive deel. De totale 

integraal is dan dus gelijk aan nul( EJlroth-Cugell en Lennie 1975). 

Dit zou betekenen dat de integraal over de PSF ook gelijk aan nul moet zijn 

indien geïntegreerd wordt over het hele oppervlak waarover de PSF werkzaam is. 

Om deze "eis" te kunnen kontroleren en vooral ook om het rekenen met de PSF 

mogelijk te maken, wordt eerst een analytische uitdrukking voor de gemeten 

PGF opgesteld. 

Gekozen werd voor een polynoombenadering.De lijnspreidfukties worden vaak 

benaderd door het verschil van twee Gaussfukties.Analoog hieraan is het 

mogelij'lÇ de PSF op deze manier te benaderen. Het bleek hier rekentechnisch 

voordeliger te zijn om een polynoombenadering toe te passen. 

Het bleek dat een vijfdegráadspo~oom een voldoende nauwkeurige benadering 

opleverde. Deze polynoombenadering werd aangepast aan de PSF, zoals die 

volgt uit figuur 6.1. Het verschil tussen deze PSF en de benadering is 

steeds kleiner dan 0,01 maal de topwaarde. 

De onnauwkeurigheid in de meetpunten(in fig.6.1 is met vertikale lijnstuk

jes de standaarddeviatie aangegeven) is groter, zodat deze benadering 

aanvaardbaar was. 

De standaarddeviatie neemt trouwens sterk af naarmate de straal r toeneemt. 

Dit volgt direkt uit formule 3.9 van hoofdstuk 3 : 

= 

De faktor (oppervlak van de (punt-) stimulus gedeeld door 
A s 

het oppervlak van de stooi'-ring) neemt af als r (en dus As ) toeneemt. 

Hierdoor wordt de faktor ! f / '+ en dus ook de afwijkingen die in de ze 

meetwaarden voorkomen, met een steeds kleiner wordende faktor vermenigw 

vuldigd als r toeneemt. 
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De polynoomaanpassing leverde voor de PSF de volgende formule op: 

PSF(r) = 1,001 + 3,847•10-2 • r -7,095•10-1 • r 2 + 

+ 3,225•10-1 • r 3 - 5,342•10-2 .r4 + 3,072•10-3 • .) 

( 6.1) 

waarin r in boogmin. is ui tged.rukt. 

Voor r > 6 werd de PSF(r) gelijk gesteld aan nul, omdat de polynoombenadering 

slechts geldt voor 0 ~ r ~ 6 • 

. De integraal over de PSF, geïntegreerd over het werkzame oppervlak, is nu 

te berekenen: 

'l."'t ao B PSF(r) • r dr dtp = - 0,5 (6.2) 

0 0 (positieve deel v/d PSF alleen: integraal=+5,2) 
indien de polynoombenadering volgens formule ( 6.1) gebruikt wordt. 

Omdat volgens alle tot nu toe bekende evidentie deze integraalwaarde 

eigenl~K nul moet zijn,werden de coëfficienten van de polynoom aangepast, 

totdat de integraal nul was. 

Dit werd gerealiseerd door de coëfficiënt van de r 2- term te veranderen van 

-1 2 - 7,095 • 10 • r in -1 2 -7,0925 • 10 r • 

Deze verandering had slechts een zeer gering effekt op de waarden van de 

polynoombenadering en deze nieuwe benadering voldoet nog steeds aan de 

kurve uit figu.ur 6. 1. 

Bij verdere berekeningen wordt steeds deze veranderde coëfficient gebruikt. 

6.2. Resultaten in de parafovea. 

Indien we naar grotere voorwerpen ~Ken, komt het beeld van het voorwerp 

niet alleen in de fovea terecht, maar ook op de andere delen van de retina. 
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We zullen dus moeten onderzoeken, hoe de PSF afhangt van de retinale 

positie. We bestuderen daartoe de PSF in een gebiedje rond de fovea, de 
0 parafovea, met een straal van 2 • 

De volgende experimenten worden allemaal uitgevoerd bij een omgevingsveld met 

een retinale verlichtingssterkte van 1200 Td. 

De PSF zal bepaald worden bij een excentriciteit van 2°. De stimulus en het 

fixatiepunt liggen op dezelfde horizontale lijn, de stimulus 2° rechts 

van het fixatiepunt. Aangezien bij deze experimenten steeds het linkeroog 

gebruikt wordt, komt het beeld van de stimulus 2° temporaal op het netvlies 

terecht. De voor deze retinale positie gemeten PsF*is getekend in fig.6.4. 

1.0 

-Exc.= 2° 

• \ • 
----Exc.= 0° 

u.trl \ E t= 1200 Td. re 
' 

os 
\ 

00 

\ 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

\ 

2 ' 

' 

Fig.6.4: De genormeerde PSF, 2°excentrisch. 

(Normfaktor= 1,07.10-3 Td-1min-2). 

• 

waa.rui t blijkt dat de vorm van de kurve weer breder is dan in het foveale 

geval. Ook nu blijkt de kurve te benaderen met een lineaire transformatie 

* van de foveale PSF : deze laatste wordt een konstante faktor verbreed als de 

excentriciteit toeneemt.Toevalligerwijs is deze faktor bij 2° exc. weer 

gelijk aan 1, 5 : 

* PSF ( 1,5 r) 
00 

* = PSF 
0 

(r ). 
2 
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In eerste instantie wordt aangenomen dat deze verbreding lineair gebeurd 

bij toenemende excentriciteit (Hines, 1976). 

We lamnen dan een "breedtefaktor" invoeren: 

a ( exc) = -3 1 + 4,1 • 10 • exc ( 6.3) 

waarin: exc = excentriciteit in boogminuten, 
lf 

a (exc) = breedte PSF op excentriciteit exc. gedeeld door de 

breedte van de foveale PSF! 

Hierna ligt de breedte van de PSF vast voor elk punt van de retina binnen 

een excentriciteit van omstreeks 2°. Het gebied hierbuiten is niet verder 

pnderzocht, omdat onze interesse in de eerste plaats uitgaat naar de 

PSF in en dicht bij de fovea. 

Om de PSF volledig te beschrijven, moet de hoogte ervan ( d.w.z. de waarde 

voor r = 0) als funktie van de excentriciteit bekend zijn. De PSF wordt 

steeds op 1 genormeerd voor r =0. De normeri.ngskonstante die hiervoor 

zorgt is verschillend voor verschillende excentriciteiten. Dit is een 

gevolg van het afnemen van de gevoeligheid bij toenemende excentriciteit. 

Analoog aan de breedtefaktor a ( exc) wordt ~en gevoeligheidsfaktor 

A(exc) bepaald. Hiervoor wordt de drempel van een stimulus met een diameter 

van 1.4' (nog in het Riccogebied) bepaald bij verschillende excentricitei

ten. De resultaten van deze meting zijn uitgezet in figuur 6.5. 

In figuur a zijn de gemeten drempels uitgezet, waaruit blijkt dat deze goed 

te benaderen zijn met een rechte lijn. De uit deze benadering berekende 

gevoeligheid ( = 1/drempel ) is uitgezet in figuur b. Hierin is tevens het 

resultaat van een identieke meting bij 10 Td getekend, waaruit blijkt dat 

dit verloop afhangt van de omgevi.ngsluminantie. 
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q f relat. 
... gevoeligheid 

excentr.(l'!ln) 

' ' ' ' .... 
', 10Td 

'../ ... 
... .... -- --- ---

exc ... 
+-----+---~-----+----~---

90 120 0 30 60 90 120 

Fig.6.5: Drempel en relatieve gevoeligheid als funktie van 

de excentriciteit. (Diam. stimuluS= 1,4'; E t=1200Td). re 

Voor 1200 Td volgt hieruit voor de gevoeligheidefaktor A(exc) : 

A(exc) = 1 

1 + 0,035 exc. 

Konkluderend, kan de PSF op elke retinale positie hiermee uitgedrukt 

worden in de foveale PSF : 

PSF (r) exc = A( exc) • PSF O ( - 1.;...._
a ( exc) 

• r ) ( 6.5) 

waarin = PSF(r) op excentriciteit exc. 

= de foveale PSF(r) 

r en exc. zijn uitgedrukt in boogminuten 

(N.B.: de formule geldt bij een omgevingveld van 

1200 Td). 

Zoals in hoofdstuk 3 vermeld, is de responsie U op een willekeurige 

stimulus [ ( x' ,y') te berekenen m.b.v. de convolutieintegraal : 

--
U (x,y) =_J L U ö ( .x-.x', y-y'). !(x' ,y') d.x' dy' 

waarin x en y de retinale coördinaten in boogminu.ten zijn. 

In eerste benadering mag de responsie geschreven worden als deze 

convolutieintegraal. Voorwaarde hiervoor is, dat het effekt van de 

w)Bij 10 Td geldt: A( e.xc )= 1 6 017 + , • e.xc 

( 6.6) 
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inhomogeniteit nog niet merkbaar is over het gebied waarover 

U& zich uitstrekt. Dit mag inderdaad worden aangenomen (Elommaert 

en Roufs 1980) • 

u8 is de PSF op punt (x,y) en is m.b.v. formule (6.5) uit te drukken 

in de (bekende) foveale PSF. 

De responsie in punt (x,y) wordt dan. : 

-
u(~,y) = ~~ A{exc). PsF0 v 2 2') • (x-x') +(y-y') .l(x' ,y' ). 

..ao 

.dx'dy' (6.7) 

Deze uitdrukking wordt m.b.v. een computer numeriek benaderd. Door de 

responsie op een bepaalde stimulus te berekenen voor een aantal punten 

(x,y), kan een responsiepatroon geschetst worden. Als voorbeeld zijn in 

fig.6.6 de responsies op twee schijfjes getekend. (Dit is een doorsnede 

langs een middellijn. Het werkelijke 3-dimensionale responsiepatroon is 

cilindersymmetrisch en wordt verkregen door rotatie van· de getekende 

figuur rond de vertikale as door r = 0. Zie ook figuur 8.1) 

Rsttm• 7.1' 

\ 

2 

Fig.6.6: 

Het berekende responsiepatroon 

t.g.v. schijfje (voor twee 

schijfjesdiameters). 

r (mln) 

8 10 

Ind.iEm bij de berekening van de drempelluminanties uitgegaan wordt van 

piekdetektie (zoals gepostuleerd werd in de inleiding) dan is alleen de 

hoogte van het maximum van het responsiepatroon bepalend voor het al of 

niet detekteren van de stimulus. Bij een konstante interne signaaldrempel 
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A 
D is deze "piek-hoogte" U t. omgekeerd evenredig met de drempellumi

s J.m 
nantie f: 

" l . U t. = D ofwel s J.m 

A 

1 
E.. 

= (6.8) 
D 

Uit de responsiepatronen kan U t• bepaald worden en aan de hand daarvan s J.m 
kan ( berekend worden. 

In eerste instantie zullen de voorspellingen op de hier beschreven 

manier worden uitgevoerd, hoewel bij voorbaat vast staat dat er 

afmjkingen met de gemeten waarden zullen optreden: het visuele s.ysteem is 

niet zuiver deterministisch. De drempel D vertoont een(Gauslr-vormige)ruis. 

Spatiele waarschijnlijkheidsommatie zal daarom ingeka~~leerd moeten 

- worden. Ook zal in het volgende hoofdstuk blijken, dat meerdere detektie

mechanismen nodig zijn om een verklaring te kunnen geven voor de gemeten 

drempelwaarden. 
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Hoofdstuk 7 : Vergelijking van voorspellingen en meetwaarden. 

7.1. Voorspellingen voor schijfjes volgens het PSF-model; 

modelaanpas sing. 

De voorspelling voor de drempels van schijfjes met variabele diameter 

werd uitgevoerd op de manier zoals in het vorige hoofdstuk beschreven 

werd. 

De voorspelde waarden en de gemeten waarden zijn in figuur 7.1. uitgezet. 

(De kurve van de voor spatiele waarschijnlijkheidesommatie gekorrigeerde 

waarden wordt later besproken). 

Deze voorspelling zal vergeleken worden met de voorspelling die zou 

volgen uit het Wilson en Bergen model, indien alleen de N-mechanismen 

beschouwd worden. 

Deze voorspelling volgt op dezelfde wijze, indien uitgegaan wordt van de 

Wilson en Bergen- uitdrukking voor het N-mechanisme, i.p.v. de polynoom

benadering van de PSF. 

De Wilson en Bergen-uitdrukking voor het N-mechanisme bestaat, evenals die 

voor de andere mechanismen, uit het verschil van twee Gauss-funkties 

(zie hoofdstuk 2). (De hierbij benodigde parameters volgen uit een simul

tane aanpassing van alle mechanismen aan de experimentele data). 

(log Td) 

1
log Ed 

1 

0 1 

Fig.7.1: Voorspelling en meetwaarden voor 

drempels van schijfjes. 

voorspelling zonder 
vaarschijnlijkheidssomaatie. 

•••• voors~lling JHt 
vaareohijnlijkheidsso..atie. 

e ge1118ten vaarde. 

-----------
• 

• • 
• 

log opp.(log min~ 

2 3 

I 
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De parameters die nu gebruikt worden, z~n aangepast voor het cirkelsym

metrische geval van de PSF, i.p.v. voor de LSF(Blommaert and Roufs 

(1980)). 

De uitdrukking voor het U-mechanisme wordt dan: 

,-- _,. l2 l -r-r' - p. exp 
2 

( 1. 1 ) 
'Y~ • O'N (r) 

met ~ normfaktor voor de N-mechanismen 

O'N = 1 '68 

PN 0,33 

"'N 
1,75 

r in boogmin. 

· (Deze waarden z~n ontleend aan Blommaert en Roufs (1980)). 

De hieruit berekhde drempelwaarden bleken exact overeen te komen met die 

berekend uit de rechtstreeks gemeten PSF. Het l~kt er dus op, dat het 

N-mechanisme en het mechanisme dat de PSF bepaalt hetzelfde zDn. Een 

vergelijking van de vorm van het N-mechanisme (berekend uit form.(7.1)) 

en de gemeten PSF-vorm versterkt dit vermoeden (zie fig.7.2). 

---PSF (HH) 

----- N-mectUW+B) 
·5 

Fig.7.2: Vergelijking van de PSF

en de N-mechanismen. 

Vanwege deze sterke overeenkomst 

met het Wilson en Bergen-model, 

zal het PSF-model uitgebreid 

worden tot vier verschillende 

mechanismen en zal ook de waar

schijnl~kheidssommatie, analoog 

aan de manier waarop Wilson en 

Bergen dit doen, in de bereking 

6 opgenomen worden. 
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7.2 Het effekt van waarschijnlijkheidssommatie op de voorspelling van 

drempels bij één soort mechanisme. 

Het totale effekt van de waarschijnlijkheidssommatie op de voorspelling van 

de drempels, veroorzaakt door één soort mechanisme, wordt in het Wilsen 

en Bergen model berekend volgens de regel van Quick (zie hoofdstuk 2). 

Voor deze berekeningsmethode moet gelden, dat de mechanismen onderling 

onafhankelijk responderen. Het zal in eerste instantie worden 

aangenomen dat deze veronderstelling geldt. 

Om de validiteit van deze berekening na te gaan, werd het volgende 

experiment uitgevoerd: 

de drempel van een stimulus ( een schijfje met een diameter A van 1,2') 

wordt gemeten. De stimulus ligt op een denkbeeldige cirkel met een 

straal R van 26' , waarvan het middelpunt tevens fixatiepunt is. Daarna 

wordt een tweede, identieke stimulus (op een andere plaats op de cirkel) 

gelijktijdig met de eerste gepresenteerd en van deze kombinatie de drempel 

bepaald. Het detektiekriterium bij deze drempelmetingen was, dat minstens 

één van de stimuli gezien werd. Dit wordt herhaald voor resp.4,8 en 16 

stimuli, onder dezelfde voorwaarden(zie figuur 7.3). 
De gemeten 5of~drempel is, genormeerd en op dubbellogarithmische basis, 

uitgezet in dezelfde figuur • 

_.-
.. -- ---·- ---.. - ., -. -- Roulo 

/··~· -0.2 

--- Ouick . --

··----··----·· 
A 1.2' 
R 26' 

-· 
o.e u 

Fig. 7.3: De gebruikte stimuli en de gemeten drempels. 
Dit vertikale lijntjes geven een indruk van de spreiding: het verschil tussen 

~e individuele drempelmetingen voor dezelfde stiwllus is gemiddeld over 

alle 5 de stimnluskombinaties. 
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Uit de resultaten van dit experiment werden de volgende konklusies 

getrokken: 

1. Uit de waarneming (van b.v. de 16 stimuli samen) bleek, dat steeds 

slechts één of enkele van de stimuli gedetekteerd werden. Indien er 

meer dan één stimulus zichtbaar was, dan lagen de waargenomen 

stimuli meestal vlak bij elkaar. 

De plaats van dit "groepje" varieerde bij elke aanbieding • Hieruit 

volgt enige evidentie voor de aanname dat de mechanismen niet 

over de plaats gekorreleerd zijn. Was dit wél het geval, dan zouden 

alle stimuli steeds gelijktijdig gedetekteerd moeten worden. 

Bij deze stimulusconfiguratie bestaat echter steeds het gevaar, dat 

t.g.v. fixatiefouten op een gegeven moment bepaalde stimuli beter 

gedekteerd kunnen worden. Als gevolg hiervan zouden ook steeds één 

of enkele stimuli waargenomen worden. Het feit echter, dat de 

proefpersoon steeds slechts enkele stimuli waarnam en het on

waarschijnlijk is dat steeds een (andere) fixatiefout gemaakt wordt, 

spreekt vóór het ongekorreleerd zijn van de mechanismen. 

2. De gemeten drempelverandering wordt vergeleken met de theoretisch 

voorspelde verandering, indien deze berekend wordt op de manier zoals 

Roufs (1974) dit in het tijdsdomein deed voor een aantal opeenvolgende 

flitsen. 

(Bij deze berekening werd het Crozier quotient gelijk gesteld aan 

0,25. Deze waarde volgt uit de ps,ychometrische kurves, behorend 

bij deze drempelmetingen). 

De waarnemingen komen goed overeen met deze berekende waarden. 

3. De gemeten waarden worden tenslotte vergeleken met de waarden die 

volgen uit de bere~ met de formule van ~ick. Voor de coëfficient 

a (formule 2.4) werd de waarde 4 gekozen. 

(De waarde van a die volgt uit de ps,ychometrische kurve, zou volgens 

Van der Heijde (1980) berekend kunnen worden met de formule: 

a. C !=: 1,15, waarin C het crozierquotient is.Hierui t zou 

een waarde voor a van 4, 6 volgen. Omdat echter deze waarde niet erg 
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kritisch is én omdat Wilsen en Bergen de waarde 4 gebruiken, is ook hier 

de waarde 4 gebruikt). De empirische formule van Quick blijkt dus de gemeten 

drempelveranderingen goed te voorspellen, zodat in het vervolg met deze 

formule gerekend wordt. (zie ook App.B). 

In het voorafgaande experiment werd de spatiele waarschijnlijkheida

sommatie over een bekend aantal reaponderend mechanismen uitgevoerd. 

Bij een grote kontinue stimulus responderen echter een onbekend 

aantal mechanismen. Dit aantal zal dus geschat moeten worden. 
-

De door Wilsen en Bergen gebruikte berekeningsmethode omzeilt dit pro-

bleem echter door gebruik te maken van een integraal benadering voor de 

sommatie, zoals is beschreven in Mostafavi en Sakrison(1976). Hierdoor 

wordt het aantal mechanismen dat per oppervlakte-eenheid respondeert 

impliciet in de normeringsfaktoren verwerkt.(zie ook appendix B). 

In het Wilson-Bergen model wordt wel nog gebruik gemaakt van een stapgroot

te van 21 bij de sommatie over het visuele veld. Deze stapgrootte wordt 

echter alleen bepaald door de fout die ontstaat, als de te berekenen inte

graal nummeriek wordt benaderd d.m.v. een sommatie. De afbreekfout bleek 

klein genoeg te zijn, indien de stapgrootte gelijk werd gekozen aan 21 , ten

minste in de door Wilsen en Bergen beschouwde gevallen. 

Het bleek, dat deze stapgrootte niet korrekt was voor de benadering van de 

integralen in de hier beschouwde gevallen. Dit is te verklaren, door te 

bedenken dat in dit geval het responsiepatroon een variatie in twee dimen

sies zal vertonen(Dit zal in hoofdstuk 8 verder behandeld worden). 
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Om de twee-dimensionale integratie over dit responsiepatroon (nadat alle 

waarden hiervan tot de macht 4 zijn verheven) te benaderen met een som -

matie, bleek een kleinere stapgrootte vereist. 

Door de berekening uit te voeren met een aantal verschillende stapgroot

tes, bleek dat de stapgrootte maximaal gelijk mocht zijn aan 0,6 boo~ 

minuten.(Een en ander w0rdt toegelicht in app.B). 

Alle verdere berekeningen zijn dus met deze stapgrootte uitgevoerd. 

Als op deze manier de invloed van de spatiële waarschljmlijkheidssommatie 

in de berekening wordt opgenomen, veranderen de voorspelde drempels. Dit 

is voor de N-mechanismen aangegeven in figuur 7.1 • 

. 7.3 Het effekt van meerdere mechanismen op de voorspelling van drempels. 

De tweede modelaanpassing analoog aan het Wilson en Bergenmodel is de 

uitbreiding van het aantal soorten detekterende mechanismen tot 4. 
De verhouding van de vormen van de mechanismen t.o.v. elkaar wordt hetzelfde 

gekozenals in't Wilson-Bergen model, met dien verstande dat de coëfficien

ten die de mechanismen bepalen (vergelijk formule 2.1) aangepast werden 

aan het cirkelsymmetrische geval. Deze coëfficienten staan in tabel 

7.1 (naar: Blommaert and Roufs,(1980).Convolutie van een PSFi met 

deze coëfficienten en een lijn levert weer de LSF. volgens Wilson 
1 

en Bergen). 

parameter a 

N 

s 

E T 
"' ë 
IV 
~ 

~ u 
E 

.028 

.055 
f---. 

.083 

.124 

p 
( .) 

.33 

.33 

.10 

.067 

Tabef 7.1 

-- f-----

y 

( .) 

1.75 

1.75 

3.0 

3.0 
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Met deze andere soorten mechanismen werden voorspellingen berekend, 

analoog aan die van de N-mechanismen(Hoewel het ~mechanisme het sterkst 

op snelle luminantiewisselingen reageert, respondeert dit ook in het 

kwasi-statische geval, zij het met een geringere gevoeligheid). 

Hierbij werd in eerste instantie de verschillende gevoeligheid van alle 

mechanismen buiten beschouwing gelaten: voor de coëfficient A.(o) uit 
l. 

formule 2. 1 werd steeds 1 ingevuld. Dit betekent dat van het negental 

parameters van het model, zoals die op blz.9 genoemd werden, er vier nog 

niet vastliggen: A , A , 
N S 

A en A 
T U. 

Deze vier parameters worden bepaald door de voorspelde waarden zo goed 

mogelijk aan te passen aan de gemeten waarden. Hiervoor werden de voo~ 

spellingen(inklusief spatiele waarschijnlijkheidsommatiq en meetwaarden voor 

schijfjes gebruikt (zie fig.7.4). Door de vertikale verschuiving van de 

voorspellingen voor elk van de vier mechanismesoorten die nodig is om de 

aanpassing optimaal te maken, wordt de onderlinge gevoeligheid van de 

mechanismen bepaald. Deze heeft de volgende waarden : 

Mechanisme gevoeligheid log 

(genormeerd) (genorm.gev.) 

N 1 ,ooo 0 

s 0,337 - 0,47 

T 0,091 - 1,04 

u 0,040 - 1,40 

tabel 7.2 : De gevoeligheden van de mechanismen. 

De gevoeligheden van de mechanismen worden bepaald door de waarden uit ta

bel 7.2. Bij de berekening van de drempels moet hiermee dus rekening 

gehouden worden. 

Als de met deze ooëffioienten berekende drempelvoorspellingen worden sa

mengesteld ~volgens de regel van Qu.ick, zie ook forma.le 2.4) en reke

ning wordt gehouden met de normfaktor voor het U-mechanisme 

(=5,1.10-3 Td-1min-2). 
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volgt voor de voorspelling van de absolute waarde van de drempels 

de in fig.7.4 getrokken lijn(zie voorbeeld van een berekening in appendix 

C). Hiermee liggen dus ook de laatste vier parameters (de vier A. -Waa.I'-
l. 

den) vast en is geen VTije parameter meer aanwezig. 

Schijfjes. 

2 

1 

log opp. ( log min~ 

1 2 3 

Fig.7.4: De gemeten drempelwaarden voor schijfjes en de na 

aanpassing van de gevoeligheidsfaktoren aan deze 

meetwaarden verkregen voorspellingen. 

De gestippelde lijnen zijn de berekende drempels 

voor elk van de soorten mechanismen(inklusief 

waarschijnlijkheidssommatie), de getrokken lijn is 

het totaalresultaat.De rondjes geven de gemeten 

drempels,de vert. lijntjes de standaarddeviatie weer. 

(Proefpersoon BH; ~= 1200 Td; Fixatie in middel

punt van schijfje). 
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Uit deze figuur wordt ook meteen duidelijk waarom mj het meten van de 

PSF alleen de responsie van het N-mechanisme gemeten wordt: de responsie van 

de andere mechanismen is verwaarloosbaar klein (log opp. van de gebruik-

te stim. = 0,17 log min2). 

Omdat er nu geen vrije parameters meer in het model voorkomen, moet in 

principe van elke willekeurige stimulus de drempel kunnen worden voorspeld. 

Deze voorspellingen zullen voor nog drie andere stimulusvormen berekend 

worden en in elk van de gevallen vergeleken worden met de experimenteel 

bepaalde meetwaarden. 

Als stimulusvormen werden gekozen 

- ringetjes. De ringetjes zijn identiek aan de stoo~ringen die gebruikt 

werden bij de bepaling van de PSF. De schildikte is O, 23bgmin, 

de straal varieert van 0,4 tot 8,6 bgmin. Ringetjes werden ook 

gebruikt door Blommaart (zie fig.1.3), zij het met een andere 

schildikte. (Het middelpunt is fixatiepunt). 

- smalle lijntjes.Deze lijntjes hadden een breedte van 1,75bgmin.en een 

lengte die varieerde tussen 1,75' en 55'.Het midden van de 

lijnstukjes kwam overeen met het fixatiepunt (0,0) en de 

lange as liep horizontaal. 

- brede lijntjes.De lijnbreedte is 12,25 bgmin. en de lengte varieert tussen 

12,25 en 68 bgmin.Ook hier is het midden weer fixatiepunt en is 

de lange as horizontaal. 

Deze stimuli werden gekozen, omdat met dit drietal vormen plus de al be

schreven schijfjes een groot gebied van de mogelijke stimulusvormen bestre

ken wordt, b.v. door onderlinge kombinaties. De twee lijnbreedtes ~jn zó 

gekozen, dat verwacht werd dat de smalle lijntjes vooral de smalle (N-) 

mechanismen zouden beïnvloeden, te~jl de responsie op de brede lijnstuk

jes in grote mate bepaald zou worden door de brede mechanismen. 

De volgens het model berekende voorspellingen en de gemeten waarden van de 

drempels van de betreffende stimuli zijn getekend in figuren 7.5 t/m 7.7. 

Hierin komen voor : 
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- gestippelde lijnen ; dit ~jn de berekende drempels van de afzonder~ijke 

mechanismen (Inklusief waarschijnlijkheidssommatie). 

getrokken lijn; dit zijn de berekende drempels van het hele systeem. 

rondjes; dit zijn de gemeten drempelwaarden. 

de vertikale lijntjes: deze geven een indruk over de spreiding van 

de meetwaarden. De spreiding werd als volgt afgeschat: 

het verschil tussen de twee gemeten drempelwaarden voor dezelfde 

stimulus werd gemiddeld over alle stimuli (binnen één stimulus

vorm). Deze waarde werd in de figuur aangegeven met de vertikale 

lijntjes. 

3 

!log tci (log Tci) 

Ringetjes 

r-, 
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Fig.7.5: Voorspelling en meetwaarden voor drempels van ringetjes. 

(proefpers.HH; Eret=1200Td; Fixatie in middelpunt van ringetje). 
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0 1 2 3 

3 

1 

Fig.7.6: Voorspelling en meetwaarden voor drempels van smalle lijntjes. 

(proefpers.HH; E t=1200Td; Horizontale lijnstukjes in midden 
re 

gefixeerd; Lijnbreedte 1, 75 '). 

Brede lijntjes 

log opp. (log min~ 

1 2 3 

Fig.7.7: Voorspelling en meetwaarden voor drempels van brede lijntjes. 

(proefpers.HH; E t=1200Td; Horizontale lijntjes in midden re 
gefixeerd; Lijnbreedte 12,25'). 
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Diskussie betreffende figuren 7.4 t/m 7-7: 

In de figuren worden de voorspelde drempelwaarden vergeleken met de 

gemeten waarden. 

Bij de berekeningen zijn steeds dezelfde waarden voor de normfaktoren 

van de verschillende mechanismen gebruikt. Om bij het uitvoeren van 

de experimenten te korrigeren voor het verloop van de gevoeligheid 

(en dus van de normfaktoren) tussen de verschillende meettijdstippen, 

~erden de volgende maatregelen genomen: 

tijdens één zitting, waarin de drempels van één stimulusvorm werden 

gemeten, werden steeds alle stimulusgroottes aangeboden om het effect 

van dag-tot-dag-verschillen te reduceren. 

tijdens elke zitting werd op regelmatige tijdsafstanden de drempel van 

een referentiestimulus (schijfje met een diam. van 1,4') gemeten. 

Dit gebeurde ca. 4 maal per zitting. Het verloop van deze drempel 

bepaalt het verloop van de gevoeligheid. Door de verhouding van 

de op verschillende tijdstippen gemeten drempels van de referentie

stimulus in de bepaling van de drempels van de andere stimuli te 

verwerken, wordt voor het verloop van de gevoeligheid gekorrigeerd. 

Deze korrektie werd uitgevoerd voor waarden binnen één zitting, 

en tevens tussen de zittingen onderling. 

De gemeten waarde is voor elke stimulus het gemiddelde van twee 

drempelmetingen, uitgevoerd tijdens twee verschillende zittingen. 

De geschatte spreiding van deze meetwaarden bedraagt ongeveer 0,1 

logeenheid. 

Omdat de aflrijkingen tussen de voorspelde en de gemeten drempels 

niet signifikant zijn (max. 0, 2 logeenheid), is er in eerste instantie 

geen aanleiding om de theorie te verfijnen. 

Het model blijkt dus geschikt om voor alle beschouwde 

stimulusvormen de detektiedrempel kwantitatief te 

voorspe_llen. 
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Verder kunnen uit het verloop van de voorspellingen van de afzonderlijke 

mechanismen de volgende konklusies getrokken worden: 

- Voor smalle stimuli, zoals de gebruikte ringetjes en de smalle 

lijntjes, kan de detektiedrempel redelijk nauwkeurig voor

speld worden, als men aanneemt dat alleen N-mechanismen 

(hetzelfde mechanisme dat de puntspreidfunktie bepaalt) 

de detektie van die stimuli bepalen. 

Wel moet de invloed van de spatiele waarschijnlijkheida

sommatie in de berekening worden opgenomen. 

- Voor grotere stimuli, zoals de schijfjes en de gebruil~te brede lijntjes 

is het echter noodzakelijk om het model te wijzigen, b.v. door 

aan te nemen dat er meerdere mechanismen bestaan, wil 

men de gemeten drempelwaarden kunnen verklaren. 

Indien deze mechanismen op de beschreven manier in het model 

worden opgenomen, blijken de berekende drempels goed overeen 

te komen met de experimenteel bepaalde drempelwaarden. 
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Hoofdstuk 8 Perceptieve aspekten. 

In dit hoofdstuk zullen de waarnemingen van de proefpersoon . tijdens 

het uitvoeren van de drempelmetingen van de diverse stimuli beschreven 

worden. Er zal geprobeerd worden een verband te leggen tussen het voo~ 

spelde responsiepatroon t.g.v. een stimulus en de waarneming van de 

proefpersoon. 

De waarneming bestaat uit beschrijving van de stimulus of stimulusdelen die 

de proefpersoon detekteert, als de stimulusluminantie ongeveer gelijk is 

aan de drempelluminantie. Nadat bij deze luminantie-incrementen het 

scoringspercentage gemeten was, melde de proefpersoon wat hij zag. Het 

.waargenomen beeld is echter meestal niet konstant gedurende de 20 stimulus

aanbiedingen van dezelfde luminantie. Doordat de interne drempel varieert 

én t.g.v. oogbewegingen(fixatiefouten) kan het waargenomen beeld per 

stimulusaanbieding verschillen.(Verder zal de proefpersoon tijdens drempel

metingen er meer op gekonsentreerd zijn óf hij de stimulus ~etekteert, dan 

op de vorm van de eventueel gedetekteerde stimulus).De waarneming is in 

feite te beschouwen als "het meest voorkomende beeld" dat de proefpersoon 

zag. 

8.1. De detektie van schijfjes 

De waarnemingen werden vergeleken met de voorspelde responsiepatronen. 

De responsiepatronen werden berekend voor de N-mechanismen, omdat deze bij 

het waarnemen van kleine details het meest gevoelig zijn. Het responsiepa

troon voor schijfjes (waarvan in fig.6.6 al een twee -dimensionale weerga

ve is gegeven) is in fig.8.1. als drie-dimensionale schets getekend, zoals 

dit is berekend uit gegevens van Blómmaert en Roufs(1980). 
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Ad. 3.6 min. of are 

0 

Drie - dimensionale schets 

van het responsiepatroon t.g.v. 

een schijfje. 

Uit deze figuur kan men het beeld voorspellen, dat de proefpersoon ziet 

(bij drempelluminantie van het schijfje) : er zal een schijfje gedetekteerd 

worden, waarvan de rand helderder is dan het midden, omdat deze rand het 

eerst de interne drempel zal overschrijden.(N.B.: de responsie van de andere 

mechanismen zal ook invloed hebben.Zie opm.achter in dit hoofdstuk). 

Dit klopt goed met de waarnemingen : steeds werd gemeld, dat een stuk 

van de rand (stukje ring) gedetekteerd werd, althans voor diameters groter 

dan 3' • Beneden deze afmeting werd een punt waargenomen. Ook dit is te 

verklaren: het minimum in het responsiepatroon voor het punt (o,o) treedt 

dan niet meer op. De rand is dan niet meer als een ring te onderscheiden, 

zodat een schijfje (of punt) waargenomen zal worden (zie ook fig.6.6). 

Voor ringetjes geldt een analoog resultaat. 

8.2 De detektie van smalle lijntjes. 

Ook voor de lijntjes werden de responsiepatronen bepaald. Voor de smalle 

lijntjes zijn deze getekend in fig.8.2. 

Het lijntje ligt met het midden in punt (0,0) en met de lange as op de 

x-as(dit is de horizontale as). 

Het responsiepatroon is getekend als een doorsnede langs de x-as, voor 

verschillende stimuluslengtes. De doorsnede langs de y-as gaf in alle 

gevallen een responsiepatroon in de vorm van de PSF. Dit ten gevolge 
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fig 8.2: Voorspelde responsie op smalle lijnstukjes. 
(breedte= 1.75'). 
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van de geringe afmeting van het lijntje in de y-richting (breedte Q = 
afmeting in y-richting = 1,75 bgmin.). De maximale responsie ligt dus steeds 

op de x-as. Uit de figuur blijkt, dat de kurves 1 t/m 4 praktisch gelijk

vormig zijn: ze worden a.h.w. in vertikale richting uitgerekt, bij toename 

van de stimulusgrootte. Dit is wat volgens de wet van Ricco zou moeten 

gelden. De responsievorm wordt hier niet bepaald door de vorm van de 

stimulus. Alleen het stimulusoppervlak is bepalend voor de grootte van de 

responsie. 

Bij grotere afmetingen verandert de responsievorm wél. 

Ook is duidelijk de invloed van de in homogeniteit van de retina te zien, 

vooral bij kurve nr.13. Het waargenomen beeld is tevens in deze figuur 

aangegeven.Het bij een bepaalde stimuluslengte behorende beeld is onder 

de figuur getekend. De delen van het beeld met de grootste helderheid 

'zijn zwart gekleurd. Als van de andere waargenomen delen de randen scherp 

werden gezien, zijn die als een zwarte lijn getekend. 

betekent dus: een scherp afgebakend balkje 

met een helder midden. 

De waargenomen beelden kloppen met de voorspellingen uit de respon-

siepatronen. Omdat uit figuur 7.6 blijkt dat de drempel van de smalle 

lijntjes inderdaad praktisch geheel bepaald wordt door de N-mechanismen, 

is dit een extra reden om aan te nemen dat het model geldig is(voor dit 

soort stimuli). 

Uiteraard worden de invloeden van de andere mechanismen nu niet getest, 

maar de voorspelling volgens de N-mechanismen komt overeen met de ge

meten waarde én met het waargenomen beeld. 

8.3 De detektie van brede lijntjes. 

Tenslotte worden van de brede lijnstukjes_(breedte = 1?,~5!) de re~ponsie

patronen vergeleken met de waarnemingen. Uit de schets (fig.8.3) rijst 

de verwachting dat deze stimuli als randen van rechthoeken of als ellips

achtige vormen gezien zullen worden (tenzij de lengte 

van het lijntje te groot wordt en de uiteinden t.g.v. de afname van de 

gevoeligheid over de retina niet meer zichtbaar IDjn). De hoekpunten 

van deze stimuli l~Ken extra gemakkel~K detekteerbaar. 
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Responsie 

x 
~V 

Fig.8.3: Drie - dimensionale schets van het responsie-

patroon t.g.v. een breed lijntje, berekend voor 

de N-mechanismen. 

De waarnemingen bij deze stimulusvorm zijn de volgende : 

Bij lengtes tot ongeveer 28 bgmin worden ellipsen gedetekteerd (bij een vier-

kante stimulus van 12,25' :x: 12,25' een ringetje ) zonder dat de 

hoekpunten extra helder leken. 

- Bij grotere lengtes vervagen de korte "zijden" van de ellips zodanig, dat 

alleen twee horizontale, gescheiden streepjes boven elkaar worden gezien. 

- Enkele malen werd vermeld dat een hoekpunt gedetekteerd werd. Bij deze 

waarnemingen had de proefpersoon echter steeds de indruk dat tijdens het 

detekteren sprake was van een fixatiefout. 

Uit deze waarnemingen zou men kunnen konkluderen dat ook hier de voorspel-; 

ling en de waarneming met elkaar in overeenstemming zijn. rret extra belang 

van de hoekpunten, zoals uit de berekening zou volgen, werd echter niet 

duidelijk uit de introspektie van de waarnemingen. Afgezien van deze dis

krepantie, is het eigenlijk zeer verwonderlQK dat de voorspellingen en de 

waarnemingen zo goed overeenkomen. Uit figuur 7•7• wordt namelijk duidelijk, 

dat voor de bij dit experiment gebra.ikte st~li waarvoor log opp.:) 2 ~ogmi~2 

de drempel niet meer alleen bepaald wordt door de responsie van de 

~mechanismen (waarvoor het responsiepatroon is berekend), maar in 

grote mate door de veel bredere ~ en U-mechanismen. De responsie-

patronen voor deze mechanismen zullen een veel "gladder" verloop 

hebben en de hoekpunten zullen veel minder extra hoog zijn. 

De responsiepatronen voor deze mechanismen zijn niet verder onder

zocht, maar dit lijkt beslist de moeite waard. 
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Konklusies : 

- Voor smalle stimuli voorspelt het model het waargenomen beeld van een 

stimulus, die op drempelnivo wordt aangeboden, korrekt. 

- Voor bredere stimuli lijkt het model ook te voldoen, echter een verder

gaande bestudering van de responsiepatronen van de bredere mechanismen 

is hiervoor gewenst. 
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Hoofdstuk 9 : Konklusies. 

De konklusies die uit dit onderzoek kunnen worden getrokken, zijn in dit 

hoofdstuk samengevat. 

Ze luiden als volgt : 

1. De vorm van de puntspreidfunktie is afhankelijk van de retinale 

positie én van de retinale verlichtingssterkte van het omgevings

veld. 

De gemeten PSF-vormen bij variatie van deze twee parameters bleken 

isomorf te zijn: 

zowel bij vergroting van de excentriciteit als bij verlaging van de 

retinale verlichtingssterkte van het omgevingsveld bleken de ge

normeerde PSF' s een lineaire verbreding te vertonen t.o.v. de 

uitgangssituatie (excentr. = 0° enE t = 1200 Td). re 
De absolute waarde van elke PSF kan bepaald worden m.b.v. de 

normkonstante die onder die kondities geldt. 

2. De gemeten puntspreidfunktie wordtpraktisch volledig bepaald door· 

neurale processen (die in en/ of vlak na de retina plaatsvinden). 

3. Bij het berekenen van voorspellingen van detektiedrempels is de 

invloed van spatiële waarschijnl~Kheidssommatie te bereken m.b.v. 

de rege 1 van Qu.ick: J.. 

I I: (Responsie van één mechanisme i)4l 
4 

• 
\v.v. j 

De sommatie over het visuele veld werd steeds uitgevoerd met een 

stapgrootte die gelijk werd gekozen aan 0,6 boogminuten. Deze stap

grootte bleek bij de gebruikte stimnli voldoende nauwkeurig de 

integraal over het visuele veld te benaderen. 

4. Het aantal detektiemechanismen dat op één plaats werkzaam is, moet 

(analoog aan het model van Wilson en Bergen) uitgebreid worden. 

Ook hier is het aantal mechanismen op 4 gesteld. Op deze manier 
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kunnen van alle onderzochte stimulusvormen de detektiedrempels 

korrekt voorspeld worden binnen een nauwkeurigheid van ongeveer 

0,2 logeenheid. 

Het ziet er dus naar uit, dat op deze manier de detektiedrempels 

van letters voorspeld kunnen worden, hetgeen een bel~jke stap 

is voor een herkenningsmodel van letters. 

Omdat de meeste letters vaak beschouwd kunnen worden als een kombi

natie van smalle lijntjes en ringetjes, en omdat juist de drempels 

van deze stimuli goed voorspeld kunnen worden vanuit de werking 

van de N- (resp. de PSF-) mechanismen alléén,lijkt dit model een 

geschikt uitgangspunt voor verder onderzoek op dit gebied. 

5· De perceptieve verschijnselen die de proefpersoon waarneemt tijdens 

het uitvoeren van de experimenten ter bepaling van de detektie

drempels worden redelijk voorspeld door het model. 

Slotwoord. 

Graag maak ik op deze plaats gebruik van de mogelijkheid dank te 

zeggen aan iedereen die mij steeds bereidwillig tot steun was. 

In het bijzonder wil ik Frans Blommaert en Jacques Roufs danken 

voor hun geduldige en vakkundige begeleiding. 

Verder dank ik de heer Bouma voor zijn waardevolle adviezen en 

gesprekken, de leden van de visuele groep voor de prettige 

manier waarop ik met hen mocht samenwerken en tenslotte mijn 

vrouw Lilian, voor de enthousiaste en accurate wijze waarop zij 

het typewerk voor mij verrichtte. 
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Appendix A 

Berekening normfaktor 

Eret omgeving = 1200 Td . 
gebruikte stimulus = schijfje met diam. 0,08 mm-+ r= 2.z.§2 bgmin 

(op 200 nun afat.) 

De gemiddelde gemeten drempel was 180 Td • 

De korrektiefaktor voor deze stimulus= 0,73 , dus 73% van het licht draagt 

bij tot detektie ~ 

Werkelijke drempel 

stimulus oppervlak 

Normfaktor = 

fp = 0,73 • 

Ap = 1t • 

1 
= 

Ep.Ap 

180 = 
2 0,69 = 

1 

131.1,49 

131Td 

1,49 min2 

1 = _....;..._ 

195 

log(normfaktor) = - 2,29 

Om de PSF op 1 te normeren, moet de waarde ervan dus door 5,1 x 10-3 

gedeeld worden : 

u* 

' = 
normfaktor 

De uit ul berekende responsies zullen dus met NF vermenigvuldigd moeten 

worden, ofwel de berekende drempels moeten door NF gedeeld worden. 

In logari thmische vorm moet bij de berekende log Ed waarden 2, 29 logeenheid 

opgeteld worden. 

Analoog voor PSF bij 10 Td : NF = --1--
5,6 1,49 

1 
s NF= ----en voor 2°exc; 1200 Td 

628 1,49 
= 1,07 10-3 

-1 -2 Td min • 

-1 -2 Td min • 
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De keuze van de stapgrootte bij de sommatie over het visuele veld 

ter bepaling van de waarschijnlijkheidssommatie. 

Beschouw als voorbeeld het volgende ééndimensionale geval. 

Te berekenen is de sommatie van de responsies (tot de macht 4 ver

heven) van alle mechanismen i over het visuele veld: 

R.= [ 1: JR(x)\ p ] 
l. v.v 

met p=4. (B.1). 

De stapgrootte waarmee deze sommatie wordt uitgevoerd, is gelijk aan 

de afstand tussen de mechanismen waardoor de diskretisatie van 

het visuele systeem veroorzaakt wordt. 

Deze sommatie wordt benaderd door een integraal, volgens Mostafavi 

en Sakrison (1976): 

Ri~ U,.~·~ R(x)t p dx r/P 
waar1.n: A= a\x 

(B.l). 

en 4 x = de afstand tussen de mechanismen waarmee 

de diskretisatie in het visuele systeem 

plaatsvindt. 

~ Deze benadering geldt alleen voor kleine waarden van /J.x 

In deze formules is R(x) te schxijven als een convolutieintegraal 

(analoog aan form. 2.2): 

Ri·U.P.\:~1 • LSF~(x,x•). L(x•) dx' I P dx1
1
/P (B.3). 

- 1/P - P.- • A. • I. ( B. 4). 
• l. L 

waarin I.= de uitkomst van de dubbelintegraal, 
" (het responsiepatroon tot de macht p verheven, wordt 

geïntegreerd). 



-84- Appendix B. 

In het geval dat de gemeten drempelwaarde voor een stimulus B 

praktisch alleen bepaald wordt door de responsie van één soort 

mechanis~en +) (b.v. de N -mechanismen voor een puntvormige 

stimulus), dan kan uit de responsie R. B van de mechanismen i 
J., 

op stimulus B de gevoeligheidefaktor A. bepaald worden met behulp 
l. 

van formule (B.4): 

R. B 
Ai = _ __;l.;..tr..;;;;_ '/ p = 

I. B • p. 
l. r l. 

K. 
l. 

piYp 
met Ki= konstante voor elk 

soort mechanismen. 

Als deze waarde voor A. ingevuld wordt in formule (B.3) dan 
l. 

volgt daaruit: 

* LSF. (x, x') 
l. 

Hierin komt p niet meer voor, zodat deze integraal onafhankelijk 

is van ~x. 

+) In andere gevallen zal de relatieve bijdrage van elk van de 
" soorten mechanismen volgen uit een simultane aanpassing van 

alle gevoeligheidsfaktoren aan het experimentele materiaal. 
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Om deze integraal over het visuele veld numeriek te benaderen door 

een sommatie, moet hiervoor een stapgrootte bepaald worden. 

De keuze voor 0,6• wordt toegelicht aan de hand van het volgende 

voorbeeld: 

het responsiepatroon zoals getekend in fig. B.1 wordt als uitgangs

punt beschouwd, en aan de hand hiervan wordt de sommatie berekend 

voor verschillende waardes van de stapgrootte: 

Stapgrootte 

o, 15 

0,3 

0,6 

1 '2 
1,8 

2,4 

Berek.Responsie 

6.44 
6.51 

6.36 

6.51 

5-99 

7-47 

(Stapgrootte in bgmin., 

Responsie in willek. een

heden). 

waaruit blijkt dat 1,2' voor dit responsiepatroon een goede benadering 

voor de integraal geeft: de integraalwaarde is gelijk aan 6.44 • 

Uit berekeningen aan andere responsiepatronen bleek dat de keuze 

van 0,6• een veilige keuze voor de stapgrootte is. 

Indien bij deze vaste stapgrootte van 0,6• de invloed van de waarde 

die de coëfficient p op de berekende waarden heeft nog onderzocht 

wordt, blijkt de in fig. B.2 weergegeven afhankelijkheid. 

Hieruit blijkt, dat de keuze P=4 niet erg kritisch is. Vooral voor 

waarden van p groter dan 4 verandert er niet veel meer aan de berekende 

responsiewaarden. (In dit gebied wordt de responsie praktisch volledig 

bepaald door de top van het responsiepatroon). 
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Deze methode om de invloed van de waarschijnlijkheidesommatie te 

berekenen is slechts geldig, zoals reeds werd opgemerkt bij form. 

(B.2), als.dx niet te groot is. 

Om te kijken of er werkelijk aan deze eis voldaan wordt, volgt hier 

een ruwe schatting voor de waarde van A x. 

In eerste instantie wordt het netvlies in diskrete delen verdeeld 

door de retinale receptorcellen, die weer verbonden zijn met 

ganglioncellen. De afstand tussen deze ganglioncellen wordt 

in een eerste benadering beschoUlfd als de afstand A x. In feite 

is dit een schatting van de ondergrens van Ax, omdat de ganglion

cel-afstand de kleinste afstand is waarmee de diskretisatie kan 

plaatsvinden, maar dit wil niet zeggen dat de diskretisatie werke

lijk in deze fijne stapjes plaatsvindt. 

Beschouw het foveale geval, waarin het beeld van de stimulus in 

het midden van de fovea, de foveola, terchtkomt. 

Als we aannemen dat in de foveola elke receptorcel, d.w.z. elk 

kegeltje, gekoppeld is aan 1 ganglioncel (deze verhouding 1 op 1 

geldt in dit kleine gebiedje), dan kunnen we vanuit gegevens over 

kegeltjesdichtheid in de foveola een schatting maken van de afstand 

tussen de ganglioncellen. 

Het aantal kegeltjes is volgens Polyak (1957) in de foveola gelijk 

aan 2000 in een gebiedje met een diameter van 20'. Voor de 

dichtheid D van de ganglioncellen geldt dan: 

cellen/b . 2 D = 6,37 gmlll • 

Binnen t bgmin2 worden deze 6,37 cellen verdeeld over de 4 vel'

schillende soorten mechanismen. Omdat de manier waarop deze ve~ 

deling plaatsvindt niet bekend is, bekijken we 2 mogelijke gevallen: 

1 - voor elk soort mechanismen komen evenveel cellen/bgmin2 voor, 

dus DN= Ds= DT= nu met D= ganglionceldichtheid. 

2 voor elk soort mechanismen komen evenveel cellen in één 

PSF- gebiedje terecht. Hieruit zou volgen, omdat 

DCIQ 1 m 1 2 
i opp.PSFi (breedte PSF) 
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In het eerste geval komt b.v. in de N-mechanismen t van het 

totaal aantal cellen terecht: 

1 6 7 
cellen/b . 2 

D= 4 • , 3 = 1 , 59 gmm • 

~ 1 cel = O, 63 bgmin2 --~~ lix= 0,8•. ======== 

2~ 
In het tweede geval komt in de N-mechanismen 341 = 0,59 maal 

het totale aantal cellen terecht: 

cellen/b . 2 ~ 0,59 • 6,37 = 3,76 gmm. 

-+ 1 cel = 0,27 bgmin2 _ _:.~ ÓX= 0,5 1 • 
======== 

Voor de andere mechanismen geldt: 

S mech. : A x= O, 71' 

T 11 
: A X= 1 '161 

U 11 : Ax= 2,30' 

De waarde voor 4 x voor de N-mechanismen is hoogstwaarschijnlijk 

klein genoeg om de integraalbenadering volgens form.(B.2) 

mogelijk te maken. 

De waarde voor de andere mechanismen lijken te groot, maar hierbij 

dient men te bedenken dat de responsiepatronen van deze mechanismen 

een veel gladder verloop hebben, zodat deze afstand ook groter mag 

zijn dan b.v. bij de N-mechanismen. 
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Fig. B. 1 : Het bij de berekening 

gebruikte responsiepatroon • 

x (b min) 
• 

Fig.B.2: De invloed van de waarde 

van de coëfficient p 

op de berekende responsie. 

p 
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Voorbeeld van drempelvoorspelling 

V.B.: schijfje met diam. = 2,8 bgmin. 

+log opp.stim = 0,79 log min2 

Appendix 'C 

M.b.v. de computer worden voor de volgende waarden van r de responsie 

berekend: 

r = 0,3 ; 0,9 ; 1,5 ; 2,1; enz. in stappen van 0,6 bgmin.( Ar= 0,6•) 

'' .·~ .. 

Daze waarde wordt genomen als waarde voor de responsie in het bijbehorende 

. interval: 

Deze responsiewaarden worden tot de 4e macht verheven: (Resp.)4 
Sommatie over het hele opp. volgens : 

l:(Resp.)4• r. 21f. Ar = 3,8 ~(Resp.)4 • r 
\", V -"" 

' Deze waarde wordt door de 

computer berekend. 

Terugtransformatie: (3,8 • t (Resp)4 • r )"i-
Dit is de responsie van het betreffende mechanisme. Om de logwaarde van de 

drempel te krijgen (want deze wordt uitgezet in de figuren) z 

log drempel = - -t log ( 3,8 • t(Resp)4 • r ) 

- 0,144 - 1 log ( ~(Resp)4 • r ) 
4 

= c .1 

Echter : 1e nog rekening houden met de normfaktor: log(normfaktor)=-2,29 

2e Het N-mechanisme is voor r=O genormeerd op 0,67 i.p.v. op 1. 

Deze faktor 1,5 levert nog een korrektiefaktor, gelijk aan 
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Appendix C, 

o, 18 logeenheid. 

3e Een normfaktor t.g.v. de verschillende gevoeligheden van de 

mechanismen : xi 

Hierdoor verandert form.C,.1 in : 

log E. d = - t log ( 1: Resp. 4 r) - 0, 144 + 2, 29 - 0, 18 + Ki 

-! log ( ~ Resp.4 r) + K. 
l. 

+ 1,966 C.2 

= o,o voor i= N 

=+0,47 voor i = s 
=+1 ,04 voor i= T 

=+1 ,40 voor i= u 

Voor de betreffende stimu.lus was ~(Resp. )4 • r gelijk aan : 

2,5954 . 10+1 voor het N-mech. 

2, 7415 10+2 
" n 5-mech. 

2,9560 10+3 
" " T-mech. 

7,5193 10+3 " " u:-mech. 

logld voor N-mech = 1,61 

" " S-n = 1,83 

" " T-" = 2,14 

" " U-tt = 2,40 

Deze waarden zijn in fig. 7 .4. terug te vinden (bij log.opp = o, 79) 
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Voor rechthoekige stimuli geldt een analoge formule als c.2. Hier komt 

echter één andere normfaktor in voor. De spatiele waarschijnlijkheide

sommatie wordt hier iets anders uitgevoerd : 

Bij elke waarde van x= 0,3 ; 0,9 ; 1,5 enz. 

waarde van y ook gevarieerd : y = 0,3 ; 0,9 

(x,y) 

in stappen van 0,6• wordt de 

; 1 , 5 enz. en bij alle punten 

de responsie berekend • 

.... ·--j·--. -·j· 
0-~ 

• • j 

; l 

Deze responsies · worden weer tot de 

4e-macht verheven : (Resp. )4 
. . 

.. :- ~ ........ _ --~-- . . 
0."!. • • 

+X 

0 O.\ o.~ 

Sommatie over het hele gebied volgens : 

= 
Berekend door computer. 

Vanwege ~etrie van de stimulus behoeft men slechts één kwadrant te 

berekenen, maar moet de faktor t l:(Resp)4 wel met 4 vermenigvuldigd worden. 

log drempel = - t log ( 4 • 0,36 • ~ i!(Resp)4 ) 

De andere konstanten zijn dezelfde, zodat nu de formule wordt : 

log ld = - t log (!I:Resp4 ) - 0,04 + 2,29 - O, 18 + K1 

I log (d = - t log ('ï:!Resp4 ) + 2,07 + x1 
C.3 
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De sommatie over het visuele veld begint bij alle stimulusvormen bij o, 3 bgmin. 

en wordt uitgevoerd totdat de responsie op het punt (x,y) niet meer 

beïnvloed wordt door de stimulus. 

Als waarde voor deze sormnatiegrens kan gebruikt worden: 

bij lijnt jes : xmax = de x-waarde die hoort bij de grens van de stimulus 

+ de straal van het beschouwde responsiemecha-

nisme. 

Als straal voor het N-mechanisme b.v. werd de waarde 

6 bgmin. gebruikt (vergelijk fig 6.1), terwijl voor grote 

excentriciteit deze waarde nog verhoogd werd(t.g.v. 

verbreding van de mechanismen). 

y = analoog. max 
bij schijfjes/ringetjes : 

Hier geldt ook een analoge redenering voor R t.o.v. 
max 

R t• • BJ.m 

Opmerking: Bij de ringetjes bleek de stapgrootte van 0,6 bgmin.de maximale 

stapgrootte ter benadering van de integraal net te overschrijden. Deze be

rekeningen werden dan ook nogmaals uitgevoerd met een kleinere stapgroot

te, namelijk 0,4 bgmin. De verschillen tussen beide berekeningen waren 

klein ( 10% ). 


