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Samenvatting 

Modellen van het visuele systeem van de mens voor het voorspellen van 
contrastdrempels van visuele stimuli gaan uit van een aantal parallel wer
kende subsystemen (kanalen). In dit verslag wordt een locale meetmethode 
gepresenteerd waarmee het mogelijk is de spatiale overdracht van de ver
schillende kanalen te karakteriseren. Dit gebeurt door van een aantal com
binatiestimuli, bestaande uit een schijfvormige teststimulus die afgestemd 
is op het kanaal dat we willen karakteriseren en een radiëel symmetrische 
Bessetvormige analyse-stimulus, contrastuitwisselingsfuncties te meten. Als 
we uitgaan van een meerkanaalsmodel waarbij de detectie bepaald wordt 
door het maximaal geactiveerde kanaal, is de contrastuitwisselingsfunctie li
neair. Uit de regressie parameters van de contrastuitwisselingsfunctie volgt 
een punt van de overdrachtsfunctie van het betreffende kanaal. 
Om de meetmethode te testen, wordt de spatiale overdrachtsfunctie van 
het smalste kanaal, met deze meetmethode, experimenteel bepaald. Met 
een inverse Rankel-transformatie van de overdrachtsfunctie van het smalste 
kanaal wordt de puntspreidfunctie van het smalste kanaal afgeleid. Dit re
sultaat wordt vergeleken met de puntspreidfunctie van het smalste kanaal, 
die door anderen met behulp van een andere locale meetmethode, de sto
ringstechniek, bepaald is. De beide puntspreidfuncties hebben ongeveer 
dezelfde vorm; met andere woorden de resultaten van de meetmethode 
die in dit verslag gepresenteerd wordt zijn consistent met de reeds eerder 
gevonden resultaten van de storingstechniek. 



Summary 

Models of the human visual system used for the prediction of the con
trast thresholds of visual stimuli are based on several parallel processing 
subsystems ( channels). In this report a loc al method of measurement is 
introduced. With this method of measurement it is possible to characterize 
the spatial transfer of the various channels. This is realized by measuring 
contrast-trade-off functions of several combinationstimuli, consisting of a 
diskshaped teststimulus which is tuned to the channel we intend to char
acterize and a radially symmetrie Besselshaped analyzing stimulus. lf we 
consider a multiple-channel model in which the detection is determined by 
the maximally activated channel, the contrast-trade-off function is linear. 
The regression parameters of the contrast-trade-off function determine a 
single point of the transfer function of the channel in question. 
In order to test the method of measurement the spatial transfer function 
of the narrowest channel is determined experimentally with this method of 
measurement. With an inverse Hankel-transform of the transfer function of 
the narrowest channel the point spread function of the narrowest channel 
is derived. This result is compared with the point spread function of the 
narrowest channel which is determined by others with the aid of a different 
local method of measurement, viz. the perturbation technique. The two 
point spread functions have about the same shape; in other words the re
sults of the method of measurement which is introduced in this report are 
consistent with earlier ascertained results of the perturbation technique. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

In het onderzoeksgebied van de visuele perceptie is men geïnteresseerd in 
het beeld dat het visuele systeem van de mens construeert van de buiten
wereld; men 'kijkt' op welke manier het visuele systeem van de mens infor
matie (visuele stimuli) in plaats en tijd verwerkt. Er zijn verscheidene uit
gangspunten voor het onderzoek naar de werking van het visuele systeem. 
Een tak van onderzoek is de fysiologie. Hierbij probeert men een verband te 
leggen tussen visuele stimuli en de responsies van individuele cellen (bijv. 
aktiepotentialen) ergens in de visuele baan. Het probleem is echter dat 
perceptie niet zonder meer gekoppeld kan worden aan de responsie van een 
enkele cel. Waarneming is per definitie subjectief en houdt verband met 
een gekompliceerd samenspel van het gehele cellen ensemble van de visuele 
baan. De uitkomst van een fysiologische meting geeft hoogstens een globale 
indicatie over de subjectieve sensatie. Een andere aanpak is het uitvoeren 
van psychofysische metingen: men vraagt proefpersonen om visuele stimuli 
te beoordelen. Deze methode is bij dit onderzoek gevolgd. 

Van de visuele stimuli, die aan proefpersonen aangeboden worden, 
wordt de fysische grootheid de luminantie1 L gevariëerd. Hierbij spelen 
in het algemeen twee plaats-coördinaten en een tijd-coördinaat een rol. Bij 
dit onderzoek bekijken we alleen ( quasi)statische stimuli; de tijd-coördinaat 
wordt hiermee dus uitgeschakeld. Het perceptieve attribuut dat correspon
deert met de fysische grootheid luminantie L is de helderheid B. 

Het gebruikte model voor het visuele systeem van de mens is gebaseerd 
op een benadering zoals die wordt toegepast bij de systeem-analyse. Toe
passing van theorieën afkomstig uit de systeem-analyse zijn betrekkelijk 
eenvoudig als het betreffende systeem lineair verondersteld mag worden. 

1 De grootheid luminantie wordt gedefiniëerd in § 2.1. 
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Figuur 1.1: De geschatte helderheid B als functie van de lu
minantie L van de stimulus. De stimulus is een schijfvor
mige flits aangeboden op een donkere achtergrond. Deze re
latie kan geschreven worden in de vorm van een machtswet: 
B = k(L- Lmin)f3. De exponent f3 hangt af van de grootte (ra
dius R) van de stimulus, van de stimulusduur T en allerlei expe
rimentele condities, zoals adaptatietoestand en omgevingsver
lichting. In dit experiment is f3 = 0.33; corresponderend met 
T = 1 s en R = 2.5 gd. k is een konstante. Lmin = w-5 cd/ m 2

• 
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Figuur 1.2: Sinusvormig luminantiepatroon waarvan de lumi
nantie L in x-richting gemoduleerd wordt. De spatiale fre
quentie u van de stimulus wordt uitgedrukt in het aantal pe
rioden per graad. Voor de stimulus in deze figuur geldt dus 
u= 3.7 p.gd- 1. 

In het algemeen geldt dit niet voor het visuele systeem (o.a. Stevens, 
1966). Lineairiteit van het systeem kan echter wel benaderd worden als 
we te maken hebben met kleine uitwijkingen b..L vanuit een bepaalde even
wiehtstoestand L0 (zie figuur 1.1). Deze evenwichtstoestand fungeert als 
vast werkpunt. In de buurt van de waarnemingsdrempel van een visuele 
stimulus kan lineariteit van het visuele systeem verondersteld worden. Voor 
een één-dimensionaallineair systeem geldt dat een sinusvormig ingangssig
naal met frequentie I door het systeem wordt omgezet in een sinusvormig 
uitgangssignaal met dezelfde frequentie I waarbij de fase cp verschoven is 
en de amplitude versterkt is met een factor A. Met andere woorden de si
nusfunctie is een eigenfunctie van één-dimensionale lineaire systemen. Een 
één-dimensionaal lineair systeem wordt volledig gekarakteriseerd door de 
faseverschuiving b..rp en de versterkingsfactor A van het uitgangssignaal als 
functie van de frequentie I te bepalen. Dit wordt vaak gepresenteerd in de 
vorm van een overdrachtsfunctie H(f). In het algemeen is de overdrachts
functie H(f) een complexe functie waarvoor geldt: 

lH(!) I = A(!) 

arg{H(f)} = b..cp(f) 

(1.1) 

(1.2) 

Dit heeft geleid tot het gebruik van sinusvormige roosters, waarvan de 
luminantie L in één richting gemoduleerd wordt, bij de analyse van het 
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visuele systeem (Schade, 1956; van Nes et al., 1967; Campbellen Robson, 
1968). Voor de luminantie L van het sinusvormig rooster dat in figuur 1.2 
is weergegeven, geldt: 

L(x) =La+ D.L sin 21rux (1.3) 

Hierin is La het gemiddelde luminantie niveau dat de adaptatietoestand 
(evenwichtstoestand) bepaalt, x de spatiale coördinaat in graden2 en u 
de spatiale frequentie in perioden per graad. Beschouw D.L sin 21rux als 
ingangssignaal van het visuele systeem. Om het uitgangssignaal van het vi
suele systeem te kunnen analyseren moet er een bepaald detectiecriterium 
verondersteld worden. We gaan uit van 'piekdetectie'; dat wil zeggen een 
stimulus wordt waargenomen als de maximale waarde van de responsie 
van het visuele systeem op het ingangssignaal een bepaalde drempel D, 
die onafhankelijk is van de spatiale frequentie u, overschrijdt. Deze drem
pelvoorwaarde kan worden geschreven als: 

Hieruit volgt: 

max{H(u) D.Ld sin21rux} = D 

IH(u)l 
D 

(1.4) 

(1.5) 

CampbeU en Robson (1968) bepaalden voor zulke roosters de contrast
drempel D.Ld/ La als functie van de spatiale frequentie u. In figuur 1.3 
is de reciproke van de contrastdrempel, een maat voor de gevoeligheid S, 
uitgezet tegen de spatiale frequentie u. Deze kromme brengt de mate van· 
detail, uitgedrukt in de spatiale frequentie u, in verband met het benodigde 
contrast voor een drempelwaarneming3• 

Een willekeurige stimulus, waarvan de luminantie L slechts in één rich
ting gemoduleerd wordt, bestaat, volgens het Fourier-theorema, uit een 
superpositie van een aantal sinusvormige roosters met verschillende am
plitudes. Door het opdelen van de stimulus in Fourier-componenten en 
deze, na verzwakking met de contrastoverdrachtsfunctie, samen te voegen 
zou de contrastdrempel van de stimulus te voorspellen zijn. CampbeU en 
Robson hebben ook aangetoond dat de contrastdrempel van een willekeurig 
één-dimensionaalluminantiepatroon niet voorspeld kan worden met behulp 

2 Bij beschouwingen over visuele waarneming wordt een bepaalde positie (x, y) in het 
gezichtsveld uitgedrukt in de gezichtshoek waaronder deze positie wordt waargenomen. 

3 Vermenigvuldiging van de contrastoverdrachtsfunctie S (u) met de constante D / Lo 
geeft de absolute waarde van de overdrachtsfunctie IH(u)l. 
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Figuur 1.3: Contrastoverdrachtsfunctie van het visuele I!IYI!Iteem 
voor sinusvormig gemoduleerde roosters gemeten door Camp
beU en Robson {1968). L0 = 500 cdjm2 . 

van de contrastoverdrachtsfunctie van figuur 1.3. Eenvoudige contrastover
drachtsfuncties blijken het visuele systeem dus niet afdoende te beschrijven. 
Op grond hiervan is er een 'meerkanaalsmodel' voorgesteld (Campbell en 
Robson, 1968). Volgens dit concept wordt een scene geanalyseerd door een 
aantal parallel werkende bandfilters, de zogenaamde kanalen. 

Omdat het visuele systeem spatiaal niet homogeen is (van Doorn et 
al., 1972), is het van belang om locale stimuli te gebruiken. Met andere 
woorden, sinusroosters zijn niet optimaal geschikt om de spatiale over
dracht van het visuele systeem te onderzoeken. In dit verslag wordt een 
locale meetmethode gepresenteerd waarmee het mogelijk is de spatiale over
dracht van de verschillende kanalen te karakteriseren. Hiervoor worden 
twee-dimensionale radiëel symmetrische Besselvormig gemoduleerde roos
ters gebruikt. 

L(r) = Lo + b.L Jo(27rpr) (1.6) 
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Hierin is r de spatiale radiële coördinaat in graden en p de spatiale radiële 
frequentie in perioden per graad. De Bessetfunctie J0 heeft een locaal karak
ter en is een eigenfunctie van twee-dimensionale radiëel symmetrische li
neaire systemen (Papoulis, 1968). Om de meetmethode te testen wordt 
de spatiale overdracht van het smalste kanaal (dit is het kanaal waarmee 
de grootste spatiale frequenties verwerkt worden), met behulp van deze 
meetmethode, experimenteel bepaald. Het resultaat wordt vergeleken met 
eerdere metingen aan het smalste kanaal. Deze eerdere metingen zijn 
verkregen met behulp van een andere locale meetmethode, de 'storings
techniek' (Blommaert en Roufs, 1981). 

Enkele grootheden en begrippen die veelvuldig worden gebruikt in 
dit verslag worden gedefiniëerd in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 zal het 
gehanteerde model voor het visuele systeem en de theoretische achtergrond 
van de in dit verslag gepresenteerde meetmethode, worden besproken. Ook 
de 'storingstechniek' wordt in het kort beschreven. De meetopstelling en 
de meetprocedure komen in hoofdstuk 4 aan de orde. De resultaten van 
de experimenten worden in hoofdstuk 5 weergegeven. Tenslotte worden 
in hoofdstuk 6 de conclusies ten aanzien van dit onderzoek opgesomd. In 
appendix A worden de meetgegevens in tabelvorm weergegeven. De pro
grammatuur wordt opgenomen in een aparte bijlage. 
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Hoofdstuk 2 

Basisbegrippen 

Voor de lezer die niet vertrouwd is met de visuele perceptieleer worden in 
dit hoofdstuk enkele grootheden en begrippen gedefiniëerd die veelvuldig 
gebruikt worden in dit verslag (zie ook Roufs, 1987). 

2.1 Luminantie 

Het visuele systeem is niet even gevoelig voor elektromagnetische straling 
van verschillende golflengte .À. Met behulp van een golflengteafhankelijk
heid V(.>.) (zie figuur 2.1), die representatief is voor de spectrale gevoe
ligheid van de gemiddelde menselijke waarnemer, kunnen elektromagne
tische grootheden, zoals bijvoorbeeld de stralingsflux ~ e' omgerekend wor
den in fotometrische grootheden, in dit geval de lichtflux ~v· Er geldt: 

(2.1) 

met K = 683 lm/W. Door het vastleggen van de konstante K zijn de 
eenheden van de fotometrische grootheden gekoppeld aan de eenheden van 
de elektromagnetische grootheden. De lumen (lm) is gedefiniëerd als de 
lichtflux ~v van een monochromatische straling met een frequentie van 
540.1012 Hz(.>.= 555 nm)l waarvan de stralingsflux ~e gelijk is aan 1/683 
watt (W). In het vervolg laten we de index v, die gebruikt wordt om fo
tometrische grootheden aan te duiden, weg. Bij lichtbronnen met eindige 
afmetingen is de fotometrische grootheid de luminantie L van belang. De 
luminantie L is gelijk aan de lichtsterkte I per oppervlakte-eenheid. De 

1 Bij À = 555 nm is V (À) = 1. 
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Figuur 2.1: De relatieve spectrale gevoeligheid V().) van de 
gemiddelde menselijke waarnemer. 

lichtsterkte I in een bepaalde richting r is gelijk aan de lichtflux ~ in die 
richting per eenheid van ruimtehoek; gemeten over een infinitesimaal kleine 
ruimtehoek dO. 

I(r) = d:tl (2.2) 

Voor de lichtsterkte I wordt een aparte eenheid, de candela (cd), gebruikt 
(1 candela is gelijk aan 1 lumen per sterradiaal). De luminantie L van 
een infinitesimaal klein vlakje met oppervlak dA in de richting f wordt 
gedefiniëerd door: 

L(r) = di(r) d2 ~(r) 
dA cos 0 dO dA cos 0 

(2.3) 

Hierbij is 0 de hoek tussen de normaal ii op het vlakje dA en de richting r. 
De eenheid van de luminantie L is cdjm2• Een lichtgevend vlak waarvan 
de luminantie L onafhankelijk is van de hoek 0 waaronder het vlak bekeken 
wordt, wordt een diffuse lichtbron genoemd. 

2.2 Retinale verlichtingssterkte 

De verlichtingssterkte E is gelijk aan de lichtflux ~ die per oppervlakte
eenheid op een vlak valt. Voor een infinitesimaal klein vlakje met oppervlak 
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dA wordt de verlichtingssterkte E gedefiniëerd door: 

E= d~ 
dA 

(2.4) 

Hierbij is d~ de lichtflux die op het oppervlak dA valt. De eenheid van de 
verlichtingssterkteEis lmjm2 • 

.1A 

0 
r 

1 17 mm 

Figuur 2.2: Illustratie van de afbeelding van een lichtgevend 
oppervlak ~A op het netvlies. 

Beschouw een klein lichtgevend vlak met oppervlak ~A dat loodrecht 
staat op de kijkrichting2 en dat wordt afgebeeld op een oppervlak ~A,. van 
het netvlies. Voor de verlichtingssterkte E op het netvlies geldt dan: 

(2.5) 

T is de transmissie van het oogmedium, T ~ 0.5. De lichtflux ~ ~ die op 
het oog valt wordt berekend met vergelijking 2.3. 

~~ = O~AL (2.6) 

L is de luminantie van het lichtgevende oppervlak ~A in de kijkrichting. 
0 is de ruimtehoek die het pupiloppervlak Ap opspant vanuit punt 0. Als 
l2 / Ap ~ 1, waarbij l de afstand is van punt 0 tot het knooppunt C van 
het oog, dan geldt: 

(2.7) 

2 Als de normaal van het oppervlak ~A een hoek (J maakt met de kijkrichting wordt 
het oppervlak gekorrigeerd met een factor cos (J (zie vergelijking 2.3). 
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en als l2 
/ b.A » 1 dan geldt: 

(2.8) 

Substitutie van 2. 7 en 2.8 in vergelijking 2.6 geeft: 

(2.9) 

De verlichtingssterkte E op het netvlies wordt tenslotte berekend met be
hulp van vergelijking 2.5. 

(2.10) 

De retinale verlichtingssterkte E is dus rechtevenredig met de luminantie 
L van het geobserveerde vlak en het oppervlakAp van de pupil. In kringen 
die zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek van het visuele sys
teem heeft men voor de retinale verlichtingssterkte E een nieuwe eenheid 
ingevoerd, de troland (Td). De retinale verlichtingssterkte E krijgt men in 
Td uit het produkt van de luminantie L in cdjm2 en het pupiloppervlak in 
mm2

• 

E = LAv (2.11) 

2.3 Contrast 

Een belangrijk deel van de visuele informatie uit de buitenwereld verkrijgen 
we uit contrast. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen objectief 
contrast en subjectief contrast. Objectief contrast wordt bepaald door lu
minantieverschillen tussen aangrenzende vlakken, subjectief contrast wordt 
bepaald door verschillen in helderheid. Luminantieverschillen worden on
der natuurlijke of kunstmatige verlichting opgewekt door verschillen in re
flectiecoëfficiënten of schaduwwerking. Met de term contrast wordt in het 
vervolg objectief contrast aangeduid. Er zijn, afhankelijk van de toepas
sing, verschillende definities van het contrast C in omloop. Voor een vlak 
met luminantie L dat klein is ten opzichte van een achtergrondveld met 
luminantie L0 wordt het contrast C gedefiniëerd als: 

C = _L_-_L_o 
Lo 

10 
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Hoofdstuk 3 

Theo.rie 

3.1 Inleiding 

Het onderzoek dat beschreven is in hoofdstuk 1 is gebaseerd op één
dimensionale lineaire systeemtheorie. Van dergelijke systemen zijn sinus
functies eigenfuncties. Sinusfuncties strekken zich in de plaats uit van -oo 
tot +oo. Het visuele systeem is spatiaal niet homogeen (van Doorn et al., 
1972). De gevoeligheid van het visuele systeem is maximaal in het cen
trum van de fovea 1 en neemt af naarmate de excentriciteit op het netvlies 
toeneemt. Daarom zijn stimuli die in de plaats een ruime uitgebreidheid 
hebben (zoals sinusfuncties) niet optimaal voor analyse van het visuele sys
teem. Vanwege de inhomogeniteit van het visuele systeem is het van belang 
om locale metingen te verrichten. 

Voor het één-dimensionale model van het visuele systeem zijn psycho
fysische drempelexperimenten uitgevoerd waarbij vertikale lijnvormige sti
muli gebruikt werden met een dikte ~x (Hines, 1976; Wilson en Bergen, 
1979). Hines (1976) heeft met behulp van deze locale stimuli, met een 
meetmethode die gebaseerd is op subliminale2 sommatie (Kulikowski en 
King-Smith, 1973), lijnspreidfuncties h(x; ~x) gemeten bij verschillende ex
centriciteiten ~x· Het één-dimensionale lineaire systeem kan door de func
tie h(x; ~x) volledig gekarakteriseerd worden. De functie h(x; ~x) is via 
een Fourier transformatie eenduidig gerelateerd aan de overdrachtsfunctie 
H(u; ~x) van het systeem. In figuur 3.2 zijn twee lijnspreidfuncties h(x; ~x) 
bij de excentriciteiten ~x = 0 gd en ~x = 2.5 gd weergegeven. De beide 

1fovea: gedeelte van het netvlies waarop een object in de buitenwereld dat we speciaal 
bekijken (fixeren) wordt afgebeeld. 

2 Subliminaal: beneden de drempelwaarde. 
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Figuur 3.1: Lijnvormig luminantiepatroon gebruikt bij de 
metingen van Hines (1976). De lijndikte .ó.x = 1 bgmin. De 
achtergrondluminantie Lo = 30 cdjm2• 
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Figuur 3.2: Lijnspreidfunkties gemeten door Hines {1976) bij 
twee verschillende excentriciteiten: Çx = 0 gd en Çx = 2.5 gd. 
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lijnspreidfuncties h(x; ~x) bestaan uit een sterk excitatoir centrum omgeven 
door een inhibitoir gebied. De hoogte van het excitatoire centrum neemt 
af bij toenemende excentriciteit ~x· De breedte van het excitatoire centrum 
en van de inhibitoire trog neemt toe bij toenemende excentriciteit ~x· Deze 
metingen benadrukken nog eens de inhomogeniteit van het netvlies. 

Ook een lijn strekt zich echter uit over een inhomogeen netvlies. Een 
logische verdere stap is het gebruik van puntvormige stimuli. Hiervoor 
is het noodzakelijk om een locale twee-dimensionale beschrijving van het 
systeem te geven. 

3.2 Het visuele systeem: model I 

De detectie taak is om onderscheid te maken tussen de achtergrondlumi
nantie L0 en de luminantie van het stimuluspatroon L0 + D.L f(x, y). Het 
ingangssignaal voor het visuele systeem is D.E f(x, y). Hierbij is D.E een 
amplitude parameter en f(x, y) de genormeerde stimulusfunctie. Bij alle 
experimenten die in dit verslag beschreven worden, worden alleen incre
mentele stimuli gebruikt, dat wil zeggen: 

max{lf(x,y)l} = max{f(x,y)} = 1 (3.1) 

Met andere woorden D.E is het maximale increment van retinale verlich
tingssterkte van het stimuluspatroon. Veronderstel dat de detectie van 
visuele stimuli beschreven kan worden met een 'piekdetector'. Dat wil 
zeggen een stimulus wordt waargenomen dan en slechts dan als de maxi
male waarde van de responsie van het model u (x, y) een bepaalde interne 
drempel D overschrijdt. Deze drempelvoorwaarde kan geschreven worden 
als: 

max{ u(x, y)} = D (3.2) 

Veronderstel verder dat op drempelniveau de verwerking van spatiale 
informatie binnen een klein oppervlak van het netvlies plaatsinvariant line
air is. We spreken dan van een locaal spatiaal homogeen, lineair systeem. 
De reponsie u(x, y) op een locaal ingangssignaal D.E f(x, y) rond drempel
niveau, dat op een positie (~x, ~y) van het netvlies wordt aangeboden, is dan 
gelijk aan de volgende twee-dimensionale convolutie integraal: 

/

+oo/+oo 
u(x, y) = D.E -oo -oo h(x - Ç, y - t}; ~x' ~y) f( Ç, t}) dÇ dry = D.E g(x, y) 

(3.3) 
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Figuur 3.3: Detectie model van het visuele systeem. 
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Hierbij is h(x, y; ~x' ~11 ) de locale puntspreidfunctie, ~x en ~11 zijn parameters 
die de excentriciteit in respectievelijk de x- en de y-richting aangeven. De 
functie g(x, y) is de responsie op de genormeerde stimulusfunctie f(x, y) en 
wordt de eenheidsresponsie genoemd. De puntspreidfunctie h(x, y; ~x' ~11 ) is 
de responsie op een Dirac-functie b(x, y) als ingangssignaal die aangeboden 
wordt op een positie (~x' ~11 ) van het netvlies. Uit deze vergelijking volgt 
dat als de puntspreidfunctie h(x, y; ~x' ~11 ) bekend is de responsie op een 
willekeurige locale stimulus rond drempelniveau berekend kan worden. 

Als laatste veronderstellen we dat het visuele systeem locaal radiëel 
symmetrisch is en een globale radiële symmetrie vertoont ten opzichte van 
het centrum van de fovea (o.a. Blommaert en Roufs, 1981). Dat wil zeggen 
dat het visuele systeem locaal beschreven kan worden met een radiëel sym
metrische puntspreidfunctie h(r; ~r), waarbij r de spatiale radiële coördinaat 
voorstelt en ~r de excentriciteit op het netvlies in radiële richting. Het is 
handig om nu ook locale radiëel symmetrische stimulusfuncties f(r) te ge
bruiken. Immers in dat geval is de responsie u van het visuele systeem 
ook radiëel symmetrisch (Papoulis, 1968). Voor de responsie u(r) op een 
willekeurige locale stimulus tl.E f(r) rond drempelniveau die bij een excen
triciteit ~r wordt aangeboden, geldt: 

waarbij 

en 

r1r r>O 
u(r) = tl.E la la h(!f'-€l;~r)f(e:)e:de:d</> = tl.Eg(r) 

!f'- €1 = .j(x- Ç)2 + (y- 17)2 

r = Jx2 + y2 

é = Jç2 + 172 

~r = .jç'; + ç; 
De functie g(r) is de eenheidsresponsie. 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 

(3.8} 

Alle stimuli die bij dit onderzoek gebruikt worden, worden foveaal 
aangeboden rond drempelniveau. Dat wil zeggen: ~r = 0. De responsie 
u(r) op een foveaal aangeboden, locale stimulus tl.E' f(r) rond drempel
niveau is gelijk aan: 

r21r riO 
u ( r) = tl. E la la h ( jT - €1) ! ( e:) e: de: d</> = tl. E g ( r) (3.9) 
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Hierbij is h(r) de foveale puntspreidfunctie. Het increment van retinale 
verlichtingssterkte op drempelniveau, of kortweg de drempelwaarde, /lEd 
is, gebruik makend van vergelijking 3.2, impliciet gegeven door: 

/lEd max{g(r)} = D (3.10} 

3.3 Puntspreidfuncties gemeten met de sto
ringstechniek 

Om de puntspreidfunctie h experimenteel te bepalen is er een speciale 
methode ontwikkeld die gebaseerd is op subliminale sommatie gecombi
neerd met storingstheorie. Deze methode wordt 'storingstechniek' genoemd 
(Blommaert en Roufs, 1981). De essenties van deze methode worden 
geïllustreerd in figuur 3.4. Om het principe van de storingstechniek te 
demonstreren nemen we aan dat de stimuli foveaal worden aangeboden. 
Verder gaan we uit van de veronderstellingen die besproken zijn in § 3.2; 
piekdetectie, lineairiteit op drempelniveau, locale spatiale homogeniteit, 
locale radiële symmetrie en globale radiële symmetrie ten opzichte van de 
fovea. 

De responsie u8 (r) op een puntvormig ingangssignaal llE8 fs(r) waarbij 

fs(r) = { 1 voor r :::; Rs 
0 voor r > Rs 

is op grond van vergelijking 3.9 gelijk aan: 

(3.11) 

(3.12) 

Vanwege de piekdetectie geldt dat voor de puntvormige stimulus llEs !s(r) 
alleen de responsie voor r = 0 van belang is. Uit vergelijking 3.12 volgt 
dan: r'lr rR· 

U 8 (0) = /lEs Jo Jo h(é) é dé d<f> (3.13) 

Als R8 voldoende klein is kan dit benaderd worden door: 

(3.14) 

met As de oppervlakte van de puntvormige stimulus. De drempelvoor
waarde in formulevorm luidt nu: 

llEs,d As h(O) = D (3.15) 
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Figuur 3.4: Principe van de storingstechniek. Links: 
Puntvormige stimulus (benadering van de Dirac-functie S(r)) 
en de (hypothetische) responsie van het visuele systeem op 
drempelniveau. Rechts: Combinatiestimulus opgebouwd uit 
een centrale punt (sonde) omgeven door een ring (storing). 
Naast de responsie op de combinatiestimulus (doorgetrokken 
lijn) zijn ook de responsies op de sonde en de storing (stippel
lijnen) weergegeven. 

Beschouw nu de combinatiestimulus I:::.Eeom feom(r), bestaande uit een 
centrale punt (sondestimulus) omgeven door een dunne ring (stoorstimu
lus). 

(3.16) 

De functie !s(r) is gedefiniëerd met behulp van vergelijking 3.11. Voor !e(r) 
geldt: 

f (r) = { 1 voor Re :S r :::; Re + !:::.Re 
e 0 elders 

(3.17) 

De factor q is de amplitudeverhouding van het increment in retinale ver
lichtingssterkte van de ring en de centrale punt. Als q ~ 1 dan valt in 
goede benadering het maximum van de responsie op de combinatiestimu-
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lus samen met het maximum van de responsie op de puntvormige stimulus 
alleen. Voor de responsie op de ring in de oorsprong geldt: 

(3.18) 

Als A.Rc :S R 8 kan dit benaderd worden door: 

(3.19) 

met Ac de oppervlakte van de ring. Het aanbrengen van de ring resulteert 
in een kleine toename of afname (dit is afhankelijk van de waarde h(Rc)) 
van de maximale responsie op de centrale punt. De responsie op de combi
natiestimulus bestaat uit de som van twee afzonderlijke responsies, namelijk 
de reponsie op de puntvormige stimulus en de responsie op de ringvormige 
stimulus. De drempelvoorwaarde voor de combinatiestimulus luidt nu: 

A.Ecom,d{As h(O) + q Ac h(Rc)} = D (3.20) 

Een bepaalde discrete waarde van de genormeerde foveale puntspreid
functie h*(r) (voor r =Re) kan, met behulp van de drempelvoorwaarde van 
de puntvormige stimulus (zie vergelijking 3.15) en de drempelvoorwaarde 
van de combinatiestimulus, uitgedrukt worden in de drempelwaarde van de 
puntvormige stimulus A. Es den de drempelwaarde van de combinatiestimu-, 
lus A.Ecom,d· 

h*(Rc) = h(Rc) = ~{ A.Es,d - 1} (3.21) 
h(O) qAc A.Ecom,d 

Om het effect van verschuivingen in de tijd van de interne drempel D 
te verminderen worden de drempelwaarden van de puntvormige stimulus 
A.Es,d en van de combinatiestimulus A.Ecom,d snel achter elkaar gemeten (zie 
ook § 4.2). De absolute waarde van de puntspreidfunctie h, uitgedrukt in 
'D' eenheden, kunnen we vinden door de genormeerde puntspreidfunctie h* 
met de normfactor h(O) / D te vermenigvuldigen. Voor de normfactor geldt 
(zie vergelijking 3.15): 

(3.22) 

Door ringen met verschillende radii Re te gebruiken, kunnen we een aantal 
discrete waarden van de puntspreidfunctie meten. 

Met de storingstechniek hebben Blommaert, Heynen en Roufs (1987) 
puntspreidfuncties bij twee verschillende excentriciteiten, ~r = 0 gd en 
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Figuur 3.5: Genormeerde puntspreidfuncties gemeten met de 
storingtechniek door Blommaert, Heynen en Roufs (1987) bij 
twee verschillende excentriciteiten: Çr = 0 gd en Çr = 2 gd. 
De radius van de puntvormige stimulus R, = 0. 7 bgmin, de 
dikte van de ring ó.Rc = 0.23 bgmin en het achtergrondniveau 
Eo = 1200 Td. 

Çr = 2 gd, gemeten (zie figuur 3.5). Er is eenzelfde tendens te zien als bij 
de lijnspreidfuncties: bij toenemende excentriciteit Çr neemt de hoogte van 
de puntspreidfunctie h af en neemt de breedte van de puntspreidfunctie h 
toe. We nemen aan dat over een afstand van 2 gd de breedte van de punt
spreidfunctie h lineair toeneemt met een factor 1.5 en dat de hoogte van de 
puntspreidfunctie h lineair afneemt met een factor 5. Deze beide effecten 
worden opgenomen in het model. 

Om het model te testen worden er door Blommaert, Heynen en Roufs 
(1987) drempels gemeten van foveaal aangeboden schijfvormige stimuli 
t!..E, / 8 (r). De genormeerde schijfvormige stimulusfunctie f,(r) is eveneens 
gedefiniëerd met vergelijking 3.11. De drempelwaarden worden vergeleken 
met de voorspellingen van het model. Dit wordt geïllustreerd in figuur 3.6. 
De voorspelde drempels kunnen berekend worden met de vergelijkingen 
3.9 en 3.10. De voorspelling van de drempels van kleine schijfvormige sti
muli is goed. Voor schijfvormige stimuli waarbij R 8 > 2 bgmin is het ver
schil tussen de voorspelde drempel en de experimenteel bepaalde drempel 
aanzienlijk. Dit verschil neemt toe naarmate de diameters van de schijven 
toenemen. 
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Figuur 3.6: Experimenteel bepaalde drempels van schijfvor
mige stimuli als functie van het schijfoppervlak A" ( = 1r R~). 
De punt-streep lijn geeft de voorspelling van het model. 
Eo = 1200 Td (Blommaert et al., 1987). 

3.4 Het visuele systeem: model 11 

Om ook voor grotere schijfvormige stimuli een goede voorspelling te kunnen 
doen wordt het model van het visuele systeem uitgebreid. In dit uitgebreide 
model wordt allereerst de invloed van ruis in rekening gebracht. Verder 
wordt aangenomen dat er meerdere detectie-mechanismen, ofwel kanalen, 
werkzaam zijn. 

De invloed van ruis 

Als het visuele systeem geen ruis bevat is het detectie proces een determi
nistisch proces. De drempelwaarde f}.Ed van een bepaalde stimulus wordt 
impliciet gegeven door vergelijking 3.10. Alleen de maximale waarde van 
de eenheidsresponsie g(r) is van belang om detectie te voorspellen. De sti
mulus wordt gedetecteerd als het iocrement van retinale verlichtingssterkte 
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/::iE > ~::!.Ed. Is daarintegen het increment van retinale verlichtingssterkte 
/::iE < I::!.Ed dan vindt er geen detectie plaats. 

Als nu echter in een experiment een stimulus met een increment van 
retinale verlichtingssterkte /::iE herhaaldelijk wordt aangeboden dan vindt 
men dat voor /::iE < I::!.E' de stimulus nagenoeg nooit en voor /::iE > I::!.E" 
nagenoeg altijd wordt waargenomen. Voor een increment van retinale ver
lichtingssterkte /::iE waarvoor geldt I::!.E' < /::iE < I::!.E" wordt een bepaalde 
fractie van het aantal aanbiedingen waargenomen. Met andere woorden 
er is geen duidelijk omslagpunt maar er is sprake van een geleidelijke over
gang. Het verband tussen de stimulussterkte /::iE en de detectiekans p wordt 
een psychometrische kromme genoemd. De drempelwaarde I::!.Ed wordt 
nu gedefiniëerd als het increment van retinale verlichtingssterkte waarbij 
50% van het aantal aanbiedingen wordt waargenomen. Het detectie pro-

1.0 ---- ----------------;;;.----

p 

f 
0.5 -------------

-.1E 

Figuur 3.7: Voorbeeld van een psychometrische kromme. 

ces is in werkelijkheid dus een stochastisch proces. Dit wordt veroorzaakt 
door de ruis die aanwezig is in het visuele systeem. De overgang in de 
psychometrische kromme kan geïnterpreteerd worden als een cumulatieve 
kansverdelingsfunctie. De ruis kan dan beschreven worden met de bijbe
horende kansverdelingsfunctie (Roufs, 1974). 

Een stimulus wordt gedetecteerd als de som van de responsie /::iE g(r) 
op de stimulus en een stochastische ruiscomponent n(r, c/>) 3 voor tenminste 

3 De ruis is ook afhankelijk van de tijd t. In dit geval zijn we echter alleen geïnteresseerd 
in het spatiale effect van de ruis. 
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Figuur 3.8: Detectie model van het visuele systeem. Het in
gangssignaal tl.E f(r) wordt verwerkt door een lineaire opera
tor. De responsie hiervan is tl.Eg(r). Bij de responsie tl.Eg(r) 
wordt een ruiscomponent n(r, 4>) opgeteld. Dit totale signaal 
tl.E g(r) + n(r, 4>) wordt geëvalueerd door een piekdetector. 

een bepaalde waarde van r en </> de drempel D overschrijdt. De kans p 
op overschrijding van de drempel D hangt niet alleen samen met het ma
ximum van de responsie LlE g(r). In principe draagt de gehele responsie 
LlE g(r) bij aan deze kans. Dit wordt spatiale waarschijnlijkheidssomma
tie genoemd. Een gevolg van spatiale waarschijnlijkheidssommatie is een 
verlaging van de drempelwaarde LlEd bij toenemende afmetingen van de 
stimuli. Immers, naarmate het oppervlak van een stimulus groter wordt, 
neemt de kans p dat ergens in het visuele veld de drempel D overschreden 
wordt toe. 

De verlaging van de drempelwaarde LlEd ten gevolge van spatiale waar
schijnlijkheidssommatie kan gemakkelijk berekend worden door uit te gaan 
van de empirische formule voor de psychometrische kromme van Quick 
(1974) en door het visuele veld in een aantal discrete onafhankelijke ge
biedjes te verdelen (zie figuur 3.9). In het algemeen is volgens Quick (1974) 
de kans Pr;,r/Ju op detectie van een stimulus met een increment van retinale 
verlichtingssterkte LlE op een bepaalde plaats (ri, </>0 ) in het visuele veld 
gelijk aan: 

{ t!.E }er 
P . (flE) = 1- 2- D lu(r;,r/Jull 

r .,r/Ju (3.23) 

Hierbij is LlE g(ri, </>0 ) de responsie op de stimulus op de plaats (ri, </>0 ) in het 
visuele veld en a een parameter die evenredig is met de richtingscoëfficiënt 
van de psychometrische kromme bij de drempelwaarde LlEd. Voor een 
radiëel symmetrische stimulus die foveaal aangeboden wordt, is de respon
sie onafhankelijk van</>. De kans Pr; dat de ring r = Ti gezien wordt, dit is de 
kans dat er in tenminste één gebiedje van de ring detectie optreedt, is com-
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Figuur 3.9: Discretisatie van het visuele veld om het effect van 
spatiale waarschijnlijkheidssommatie te berekenen. 

plementair aan de kans dat er in geen enkel gebiedje detectie plaatsvindt. 
Het aantal gebiedjes op de ring r = r; is gelijk aan 21rrd ~s; ~s is de 
stapgrootte van de discretisatie van het visuele veld4

• Voor de kans Pr; op 
detectie van de ring r = r; geldt dus: 

21rr; 21rr; { t:.E I }a 
Pr;(~E) = 1- {1- Pr;,cPu(~E)} l:.s = 1- 2- t:.~ D g(r;)l (3.24) 

De kans p dat een radiëel symmetrische stimulus die foveaal aangeboden 
wordt met een increment van retinale verlichtingssterkte ~E gezien wordt, 
wordt nu gegeven door: 

N ( t:.E) a 21r '\"N la 
p(~E) = 1 - I1 {1 - Pr;(~E)} = 1 - 2- v t:.s L..i=l r; lg(r;) (3.25) 

i=l 

Hierbij is r = rN de buitenste ring van het visuele veld. Er wordt een 
effectieve eenheidsresponsie g gedefiniëerd: 

(3.26) 

4 Een optimale keuze voor de stapgrootte is: fj.s = 0.5 bgmin (Heynen, 1980). 
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Figuur 3.10: Experimenteel bepaalde drempels van schijfvor
mige stimuli als functie van het schijfoppervlak A, ( = 1r R;). 
De gestippelde lijn geeft de voorspelling van het model waarbij 
spatiale waarschijnlijkheidssommatie is meegenomen, hierbij is 
a = 4. De punt-streep lijn geeft de voorspelling van het de
terministische model (zie ook figuur 3.6). tl.Eo = 1200 Td 
(Blommaert et al., 1987). 

Substitutie van vergelijking 3.26 in vergelijking 3.25 geeft: 

(3.27) 

De drempelvoorwaarde kan nu gemakkelijk beschreven worden met behulp 
van deze effectieve eenheidsresponsie g. Immers uit p(fl.Ed) = 0.5 volgt: 

Het uitvoeren van een logarithme operatie op vergelijking 3.28 geeft: 

{ fl.Ed ~}a 1= --g 
D 
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De drempelvoorwaarde luidt nu: 

(3.30) 

Wordt deze drempelvoorwaarde vergeleken met vergelijking 3.10 dan zien 
we dat de drempelwaarde !lEd in dit geval altijd kleiner of gelijk is aan 
de drempelwaarde !lEd die volgt uit vergelijking 3.10. Immers, voor 
de effectieve eenheidsresponsie g, gedefiniëerd in vergelijking 3.26, geldt: 
g ~ max{g(r)}. 

In figuur 3.10 is de modelvoorspelling weergegeven waarbij het effect van 
spatiale waarschijnlijkheidssommatie is meegenomen. Hoewel dit model een 
verbetering is ten opzichte van het deterministische model dat beschreven 
is in § 3.2 is spatiale waarschijnlijkheidssommatie nog geen afdoende verkla
ring voor experimenteel gevonden drempelwaarden van grote schijfvormige 
stimuli. Bovendien toont figuur 3.10 aan dat voor kleine stimuli het effect 
van spatiale waarschijnlijkheidssommatie verwaarloosbaar is. 

Het 'meerkanaalsmodel' 

Een verdere uitbreiding van het detectie model is het in rekening brengen 
van verschillende naast elkaar werkende kanalen. Er wordt verondersteld 
dat er op elke positie van het netvlies een aantal kanalen werkzaam zijn. 

.1E f(rl 

Figuur 3.11: Vier-kanaais detectie model. 

Blommaert, Heynen en Roufs (1987) gebruiken een vier-kanaaismodel 
om de drempelwaarden van schijfvormige stimuli te kunnen voorspellen. 
Het smalste kanaal wordt gekarakteriseerd door de experimenteel bepaalde 
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Figuur 3.12: Experimenteel bepaalde drempels van schijfvor
mige stimuli als functie van het schijfoppervlak A"(= ""n:) 
(zie ook figuur 3.6 en 3.10). De gestippelde lijnen geven demo
delvoorspelling van de afzonderlijke kanalen. De doorgetrokken 
lijn is de voorspelling van het vier-kanaaismodeL a = 4. 
tl.Eo = 1200 Td (Blommaert et al., 1987). 

puntspreidfunctie hl1l (zie figuur 3.5). Van de andere kanalen wordt 
aangenomen dat ze gekarakteriseerd kunnen worden door een puntspreid
functie h{k) die telkens een factor 2 in breedte toeneemt. De hoogte, ofwel 
de normfactor, van de puntspreidfuncties h(k) voor k = 2, 3, 4 volgt uit een 
aanpassing met de experimenteel gevonden drempelwaarden voor schijf
vormige stimuli. Het effect van spatiale waarschijnlijkheidssommatie wordt 
meegenomen door analoog aan vergelijking 3.26 voor elk afzonderlijk kanaal 
een effectieve eenheidsreponsie g(k) te definiëren. Het effect van waarschijn
lijkheidssommatie tussen de kanalen wordt gerepresenteerd door een totale 
effectieve eenheidsresponsie g. Op dezelfde wijze geldt voor de totale effec
tieve eenheidsresponsie g: 

4 

g = {i:(!l(k)tr~ (3.31) 
k=l 
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Dit vier-kanaaismodel geeft een goede beschrijving van de detectie van 
schijfvormige stimuli (zie figuur 3.12) Ook voor andere stimuli, zoals lijnen 
en ringen van verschillende afmetingen, is er een goede overeenkomst tussen 
de voorspelling van het vier-kanaaismodel en de experimenteel gevonden 
drempelwaarden (Blommaert et al., 1987). 

Met behulp van de storingstechniek kan men, zoals gedemonstreerd in 
§ 3.3, de puntspreidfunctie van het smalste kanaal meten. Het is echter 
onmogelijk om karakteristieken van andere kanalen met de storingstechniek 
te bepalen. In § 3.5 wordt een meetmethode gepresenteerd waarmee het 
mogelijk is de overdracht van kanalen die afgestemd zijn op grotere stimuli 
experimenteel te bepalen. 

3.5 Contrastuitwisselingsfuncties en de spa
tiale overdracht van de kanalen 

In het algemeen maakt de meetmethode, waarmee het mogelijk is om de 
spatiale overdracht van verschillende kanalen experimenteel te bepalen, ge
bruik van een stimuluspatroon dat bestaat uit een superpositie van een 
teststimulus en een analyse-stimulus. De factor q van deze combinatiesti
mulus wordt gedefiniëerd als de verhouding van het contrast C2 van de 
analyse-stimulus en het contrast C 1 van de teststimulus. 

(3.32) 

De factor q is een experimenteel instelbare grootheid. De teststimulus en 
de analyse-stimulus worden gedurende een drempelmeting dus altijd in een 
vaste verhouding aangeboden. Storende effecten van ruis en drift (langzame 
verschuivingen in de tijd van de interne drempel D) worden hierdoor veP.. 
minderd. Bij een aantal waarden van de contrastverhouding q wordt de 
drempel van de combinatiestimulus bepaald. Het verband tussen het con
trast C1 van de teststimulus en het contrast C2 van de analyse-stimulus op 
drempelniveau wordt een contrastuitwisselingsfunctie genoemd (Kulikowski 
en King-Smith, 1973). Als de experimenten, zoals in dit onderzoek, bij een 
vast achtergrondniveau E0 plaatsvinden, kan ook, in plaats van het con
trast C, de amplitude parameter D.E als variabele gebruikt worden (zie 
vergelijking 2.11 en 2.12). Er wordt aangetoond dat als we uitgaan van een 
meerkanaalsmodel, waarbij de detectie bepaald wordt door het kanaal dat 
maximaal geactiveerd is, de contrastuitwisselingsfunctie uit lineaire stukken 
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Figuur 3.13: Voorbeeld van een contrastuitwisselingsfunctie. 
Langs de gestippelde lijn blijft de contrastverhouding q het
zelfde. 

bestaat. Voor kleine waarden van q bepaalt alleen de teststimulus welk 
kanaal maximaal geactiveerd is. Het speciale geval van een combinatie
stimulus, bestaande uit een schijfvormige stimulus als teststimulus en een 
radiëel symmetrische Besselvormige stimulus als analyse-stimulus, wordt 
verder geanalyseerd. In dat geval kan men namelijk, uitgaande van een 
meerkanaalsmodel waarbij de detectie bepaald wordt door het maximaal 
geactiveerde kanaal, met behulp van de regressie parameters van het line
aire stuk van de contrastuitwisselingsfunctie voor kleine waarden van q de 
spatiale overdrachtsfunctie van het maximaal geactiveerde kanaal afleiden 
(Mortensen en Roufs, 1983). 

Detectie door het maximaal geactiveerde kanaal 

In figuur 3.14 is een algemeen meerkanaalsmodel getekend. In het plaats
domein wordt de overdracht van kanaal k, voor k = 1, 2, · · ·, M, beschreven 
met de puntspreidfunctie h(k). In dit model representeert .u(kl(r,</>) de ruis 
in kanaal k; .n(r, 4>) is de ruiscomponent bij de detector. De responsies 
van de ruisachtige kanalen worden op een bepaalde manier samengevoegd. 
Dit wordt aangeduid met het symbool EB. Blommaert, Roufs en Hey
nen (1987) hebben bijvoorbeeld een niet-lineaire sommatie (zie vergelij
king 3.31) hiervoor genomen. Het effect van waarschijnlijkheidssommatie 
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Figuur 3.14: Meerkanaalsmodel van het visuele systeem. 

ja 

nee 

tussen de kanalen wordt door deze niet-lineaire sommatie in rekening ge
bracht. Men spreekt van waarschijnlijkheidssommatie tussen de kanalen 
als elk kanaal de stimulus met een zekere kans kan detecteren. Waar
schijnlijkheidssommatie tussen de kanalen leidt tot een verlaging van de 
drempelwaarde tl.Ed (zie § 3.4). In dit algemene model is het mogelijk dat, 
bij een bepaalde aanbieding, de stimulus gedetecteerd wordt door meerdere 
kanalen en dat onder deze kanalen niet het kanaal met de maximale de
terministische responsie aanwezig is (voor een voorbeeld zie figuur 3.15). 

Neem nu aan dat _rr{kl(r, 4>) = J!.k en n(r, 4>) = J.t, waarbij J!.k en J.t con
stante toevalsbijdragen zijn, dat wil zeggen J!..k en J.t -;ijn constant ged;rende 
een aanbieding en variëren tussen de aanbiedingen6• Een radiëel sym
metrische stimulus tl.E f(r) die foveaal aangeboden wordt, wordt nu gede
tecteerd door een bepaald kanaal k als: 

tl.E max{g{kl(r)} + l!.k ~ D +!!:. (3.33) 

Hierbij is tl.E g(kl(r) de responsie van kanaal k op de stimulus tl.E f(r). 
Ten behoeve van een eenvoudige notatie definiëren we: 

g = max{g(l), g{2), · · · , g(M)} 

Dk = D + l!.k - !!:. 

(3.34) 

(3.35) 

(3.36) 

5 Door deze vereenvoudiging kunnen effecten van spatiale waarschijnlijkheidesomma
tie en van waarschijnlijkheidssommatie tussen de kanalen niet meer in rekening gebracht 
worden. 
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Neem aan dat g = f;(l). Detectie van de stimulus door kanaal l vindt nu 
plaats als: 

(3.37) 

De kans op detectie wordt volledig bepaald door de verdelingsfunctie van 
12(1

). Deze verdelingsfunctie hangt niet af van de responsies tl.E g(kl(r). Met 
andere woorden, als g = g(IJ dan is de kans dat de stimulus gedetecteerd 
wordt door een kanaal k met een maximale responsie tl.E g(k) waarbij geldt 
dat g(k) < g(l), zonder gelijktijdige detectie door kanaal l, verwaarloosbaar 
klein. Bij de detectie van een stimulus op drempelniveau speelt dus vrijwel 
alleen het maximaal geactiveerde kanaal een rol. De verwachtingswaarde 
van D(l) is gelijk aan D. De drempelwaarde tl.Ed voor een groot aantal 
aanbiedingen volgt dan ook uit6 : 

(3.38) 

Beschouw een radiëel symmetrische teststimulus tl.E1 / 1 (r) en een 
radiëel symmetrische analyse-stimulus tl.E2 f2(r) die beiden foveaal aange
boden worden. Neem aan dat voor de amplitude parameters geldt: 

(3.39) 

Veronderstel verder dat voor deze combinatiestimulus, met een factor q 
liggend tussen q' en q", kanaal l maximaal geactiveerd is. Op grond van 
de lineairiteit van kanaal l geldt voor de responsie u(l) van kanaal l op de 
combinatiestimulus: 

(3.40) 

De functie gi1
) (r) is de responsie van kanaalt op de genormeerde stimulus

functie [I ( r) van de teststimulus en de functie g~l) ( r) is de responsie van 
kanaal[ op de genormeerde stimulusfunctie f2(r) van de analyse-stimulus. 
Detectie van de combinatiestimulus vindt plaats als: 

û(t) 2 D(ll 

Hierbij wordt û(l), analoog aan vergelijking 3.34, gedefiniëerd als: 

û(l) = max{tl.E1 gi1l(r) + tl.E2 g~l)(r)} = tl.E1 fli1) + tl.E2 g~1 ) 

(3.41) 

(3.42) 

6 Voor het deterministische model, beschreven in § 3.2, geldt vanzelfsprekend dezelfde 
drempelvoorwaarde (zie ook vergelijking 3.10). 
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Figuur 3.15: In beide grafieken zijn de responsies tiE g(k) van 
een aantal verschillende kanalen, bij een bepaalde aanbieding 
van een stimulus, uitgezet tegen de spatiale radiële coördinaat 
r. Boven: De detectie van de stimulus door het algemene meer
kanaaismodel vindt plaats in de kanalen 3 en 4. Onder: Bij het 
meerkanaalsmodel waarbij verondersteld is dat de ruiscompo
nenten gedurende een aanbieding constant zijn, wordt de stimu
lus gedetecteerd in kanaal 2; dit is het maximaal geactiveerde 
kanaal. 
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Figuur 3.16: Contrastuitwisselingsfunctie bij een meerkanaais
model waarbij verondersteld wordt dat de detectie bepaald 
wordt door het maximaal geactiveerde kanaal. Bij de knikpun
ten in de grafiek gaat het systeem over op een ander maximaal 
geactiveerd kanaal. 

waarbij §i1) en g~1 ) de maximale waarden van respectievelijk de eenheids
responsies gi1

) ( r) en g~l) ( r) voorstellen. De drempelvoorwaarde voor de 
combinatiestimulus luidt nu (zie ook vergelijking 3.38): 

"E A(!) "E A(!) D .u. l,d gl + .u. 2,d g2 = (3.43) 

Deze vergelijking impliceert dat de contrastuitwisselingsfunctie van de com
binatiestimulus voor q' < q < q" lineair is. 

Voor andere meerkanaalsmodellen waarbij de ruiscomponentenn(kl(r, 4>) 
en n(r, 4>) niet constant zijn gedurende een aanbieding is de contrastuitwis
selingsfunctie niet lineair (Mortensen en Roufs, 1983). 

Radiëel symmetrische Besselvormige stimulus 

Het visuele systeem wordt locaal beschreven met een aantal parallel wer
kende kanalen die, in het plaatsdomein, gekarakteriseerd worden door een 
puntspreidfunctie h(k). Voor het smalste kanaal zijn de foveale puntspreid
functie en de puntspreidfunctie bij een excentriciteit van 2 gd weergegeven 
in figuur 3.5. Het analogon van een puntspreidfunctie h in het frequen
tiedomein is een overdrachtsfunctie H. De overdrachtsfunctie H van een 
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spatiaal homogeen, lineair systeem kan bepaald worden door het systeem 
te stimuleren met een aantal, in spatiale frequentie verschillende, eigen
functies. Bij twee-dimensionale, spatiaal homogene, lineaire systemen met 
een radiële symmetrie is de Bessetfunctie J0 (21rpr), dit is de Bessetfunc
tie van de eerste soort van orde nul, een eigenfunctie. De variabele r 

is de spatiale radiële coördinaat en p is de spatiale radiële frequentie in 
perioden per graad. In tegenstelling tot de sinusfunctie, die eigenfunc
tie is van één-dimensionale, spatiaal homogene, lineaire systemen, heeft 
de Bessetfunctie J0 (27rpr) een locaal karakter. Immers de Bessetfunctie 
Jo(27rpr) is een oscillerende functie, waarbij de amplitude van de oscillatie 
monotoon tot nul nadert voor r ----+ oo (zie figuur 3.17). Als we veron
derstellen dat de verwerking van spatiale signalen binnen een klein 7 op
pervlak van het netvlies homogeen is (zie ook § 3.2), kunnen we dus een 
radiëel symmetrische Bessetvormige stimulus gebruiken om het visuele sys
teem te analyseren. Voordat we echter beschrijven hoe we met behulp van 
radiëel symmetrische Besselvormige stimuli de overdrachtsfuncties fl(k) van 
de verschillende kanalen kunnen bepalen, geven we eerst enkele eigenschap
pen van twee-dimensionale, spatiaal homogene, lineaire systemen met een 
radiële symmetrie. 

Beschouw een twee-dimensionaal, radiëel symmetrisch signaal f(r). 
Vorm de integraal, 

F(p) = 21r fooo f(r) Jo(27rpr) r dr (3.44) 

Als deze integraal bestaat voor elke reële p, dan wordt hiermee de 
Hankel-transformatie8 van het signaal f(r) gedefiniëerd. Voor een twee
dimensionaal, spatiaal homogeen, lineair systeem met radiële symmetrie 
wordt, op dezelfde wijze als in vergelijking 3.44, de overdrachtsfunctie H(p) 
verkregen uit een Rankel-transformatie van de puntspreidfunctie h(r). In 
het plaatsdomein kan, als de puntspreidfunctie h(r) bekend is, met een con
volutie integraal de responsie g(r) op een willekeurig ingangssignaal f(r) 
berekend worden (zie ook vergelijking 3.9). 

(3.45) 

7 Neem aan dat R de straal is van het homogeen veronderstelde netvliesoppervlak en 
dat de Bessetfunctie J0 (21rpr) voor r = r m een extreme waarde bereikt die het dichtst ligt 
bij r = R. Er moet dan gelden: IJ0 (21rprm)/Jo(O)I ~ 1. 

8 Als een twee-dimensionaal signaal radiële symmetrie heeft, reduceert de twee
dimensionale Fourier-transformatie van het signaal tot een Hankel-transformatie. 
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In het frequentiedomein geldt de veel eenvoudiger vermenigvuldiging: 

G(p) = H(p) F(p) (3.46) 

Hierbij zijn F(p) en G(p) de Rankel-transformaties van respectievelijk de 
functies f(r) en g(r). Met behulp van de inverse Rankel-transformatie kan 
de responsie g(r) uit G(p) berekend worden. Er geldt: 

g(r) = 271" fooo G(p) Jo(211"rp) pdp (3.47) 

De vergelijkingen 3.44 tot en met 3.47 zijn ook geldig voor het visuele 
systeem als de stimulus een sterk locaal karakter heeft. 

Neem een radiëel symmetrische Bessetvormige stimulus D.E8 f 8 (r) met 
een spatiale radiële frequentie K. Voor de genormeerde stimulusfunctie 
!B(r) geldt dan: 

(3.48) 

De spatiale radiële frequentie K wordt zodanig gekozen dat de vergelij
kingen 3.44 tot en met 3.4 7 van toepassing zijn op het visuele systeem (de 
Bessetfunctie J0 (211"Kr) heeft dus een sterk locaal karakter). De Rankel
transformatie F8 (p) van de genormeerde stimulusfunctie f 8 (r) is gelijk aan 
(Papoulis, 1968): 

FB(P) = 8(211"p- 211"K) 
K 

(3.49) 

Toepassen van vergelijking 3.46 geeft: 

GB(P) = H(p) ó(211"p- 211"K) 
K 

(3.50) 

Uit de inverse Rankel-transformatie (vergelijking 3.47) volgt voor de een
heirlsresponsie g B ( r): 

(3.51) 

Ga over op een andere integratie variabele w waarvoor geldt: w = 211"p. 
Vergelijking 3.51 wordt nu: 

1 looo W gB(r) =- H(-) ó(w- 211"K) J0 (rw) w dw 
27l"K 0 271" 

(3.52) 

Met behulp van de zeefeigenschap van de Dirac-functie9 volgt uit vergelij
king 3.52: 

(3.53) 

9 Zeefeigenschap van de Dirac-functie: f~: f(x) 6(x- a) dx = f(a). 
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Dus als het ingangssignaal van het visuele systeem gelijk is aan de Bes
setfunctie J0(21r1Cr) dan is de responsie gelijk aan H(IC) J0(21r1Cr); met an
dere woorden de Bessetfunctie J0 (21r~Cr) is een eigenfunctie, de bijbehorende 
eigenwaarde is H (IC). 

Beschouw tenslotte het speciale geval van een combinatiestimulus 
bestaande uit een schijfvormige stimulus b..E8 fs(r) met een straal R 8 

{zie vergelijking 3.11) als teststimulus en een radiëel symmetrische Bes
setvormige stimulus b..E8 f 8 (r) met een spatiale radiële frequentie IC {zie 
vergelijking 3.48) als analyse-stimulus, waarbij voor de amplitude parame
ters geldt: 

b..E 
0 < EB < qo 

b..s 
{3.54) 

We gaan verder uit van het meerkanaalsmodel waarbij de detectie bepaald 
wordt door het maximaal geactiveerde kanaal. Veronderstel dat voor zowel 
deze combinatiestimulus, met een factor q liggend tussen 0 en qo, als voor de 
schijfvormige stimulus b..E8 f 8 (r) alleen, kanaal l maximaal geactiveerd is. 
De straal Rs van de schijfvormige stimulus legt vast welk kanaal maximaal 
geactiveerd is10 • Substitutie van vergelijking 3.53 in vergelijking 3.43 geeft 
de drempelvoorwaarde voor deze combinatiestimulus: 

b..Es,dfJ~l) + b..EB,dH(1)(1C) = D (3.55) 

Hierbij is g~1 ) de maximale waarde van de responsie van kanaal l op de 
stimulusfunctie Is ( r). Voor de contrastuitwisselingsfunctie die lineair is 
voor 0 < q < qo geldt: 

D H(ll(IC) 
b..Es,d = -:(ij - b..EB,d A(l) =a- b..EB,d b (3.56) 

gs gs 

De parameters a en b zijn de regressie parameters van de lineaire contrast
uitwisselingsfunctie voor 0 < q < qo. Uit vergelijking 3.56 volgt voor de 
overdrachtsfunctie H(l) van kanaal l, uitgedrukt in 'D' eenheden: 

b 

a 
(3.57) 

Door een aantal contrastuitwisselingsfuncties, waarbij alleen de spatiale 
radiële frequentie IC van de Besselvormige analyse-stimulus variëert, te 
meten voor niet al te grote waarden van q, kan de overdrachtsfunctie van 
het kanaal dat maximaal geactiveerd is door de schijfvormige teststimulus 
experimenteel bepaald worden. 

10 Zo is bijvoorbeeld in figuur 3.12 te zien dat voor R, !:::! 1 bgmin het smalste kanaal het 
maximaal geactiveerde kanaal is. 
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Figuur 3.17: Boven: Radiëel symmetrische Besselvormige sti
mulus met een spatiale radiële frequentie K = 22.0 p.gd- 1. On

der: Schijfvormige stimulus met een straal R, = 1.0 bgmin. 

36 



Hoofdstuk 4 

Experimenten 

In dit hoofdstuk worden experimenten beschreven die bij dit onderzoek uit
gevoerd zijn en waarmee, als test voor de methode, de overdrachtsfunctie 
van het smalste kanaal bepaald wordt. Dit gebeurt door van een aantal 
combinatiestimuli een contrastuitwisselingsfunctie te meten. Elke combi
natiestimulus bestaat uit een superpositie van een schijfvormige stimulus 
die afgestemd is op het smalste kanaal ( teststimulus) en een radiëel sym
metrische Besselvormige stimulus (analyse-stimulus). De meetopstelling 
wordt besproken in § 4.1, de meetprocedure in § 4.2. De stimuli die bij de 
experimenten gebruikt worden zijn weergegeven in § 4.3. In § 4.4 zijn de 
gegevens van de proefpersoon vermeld. 

4.1 Meetopstelling 

De meetopstelling is schematisch weergegeven in figuur 4.1. Zowel de bestu
ring van de Tijd Plaats Generator (TPG) als het verwerken van de respon
sies van de proefpersoon wordt door een VAX-computer verzorgd (Zijlmans, 
1983). De stimuli worden aangeboden op een beeldbuis die aangestuurd 
wordt door de TPG. Met behulp van de TPG kan een radiëel symmetrisch 
tijdafhankelijk luminantiepatroon L(r, t) op de beeldbuis gezet worden. Op 
de beeldbuis worden 256 ringen geschreven; dit gebeurt 150 maal per se
conde. De TPG heeft een ingebouwde microprocessor. Deze zorgt voor 
de communicatie tussen de diverse onderdelen van het TPG systeem. De 
TPG is uitgerust met 4 kanalen. In de experimenten worden slechts 3 
kanalen gebruikt: één voor de referentiestimulus (zie § 4.2) en twee voor 
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Figuur 4.1: Blokschema van de opstelling. 
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Figuur 4.2: Links: Grafische voorstelling van de ringtabel van 
een schijfvormige stimulus met straal Rs. De spatiale radiële 
coördinaat r is uitgezet in het aantal millimeters op de beeld
buis. Rechts: Grafische voorstelling van de frametabel van een 
quasistatische tijdfunctie. 

1.5 

de combinatiestimulus. De maximale uitsturing1 van elk kanaal kan met 
de hand ingesteld worden. Voor het begin van een experiment wordt elk 
van de kanalen gevuld met een ringtabel en een frametabeL De ringtabel 
is een discrete versie van het spatiale stimuluspatroon. Op dezelfde wijze 
representeert de frametabel de tijdfunctie waarmee de stimulus aangeboden 
wordt (zie figuur 4.2). Met een regelbare 'offset-spanning' wordt de achter
grondluminantie La van de beeldbuis ingesteld. In de sommator worden 
de uitgangssignalen van één of meerdere kanalen opgeteld bij het 'offset
signaal'. De maximale kanaaluitsturing en de 'offset' worden zodanig in
gesteld dat: 

1. Een stimulus in elk kanaal hetzelfde luminantiepatroon L(r, t) op de 
beeldbuis geeft; dat wil zeggen het maximale luminantie-inerement 
ó.Lmaz is voor elk kanaal gelijk. 

2. Bij optelling van signalen in de sommator geen 'overflow' ontstaat. 

3. Het uitsturingsbereik van de beeldbuis in het interval [La, La+ó.Lmaz] 
lineair is. 

Aan deze voorwaarden wordt voldaan als de achtergrondluminantie La = 
850 cdjm2 en het maximale luminantie-inerement liLmaz = 550 cdjm2

• 

Deze instelling is bij alle experimenten hetzelfde. Het luminantie-inerement 
liL van een stimulus wordt gevariëerd met een dB-verzwakker. Vanuit 
de VAX kan in ieder kanaal een bepaalde dB-waarde gezet worden. Het 

1 De maximale uitsturing wordt bereikt als zowel de ring- als de frametabel van het 
betreffende kanaal hun maximale waarde hebben (respectievelijk +127 en +255). 
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Figuur 4.3: Verband tussen de verzwakking v in dB en het 
luminantie-inerement !:l.L. Bij deze meting is een schijfvor
mige stimulus gebruikt die beeldvullend is. De verzwakking v 

wordt ingesteld, de luminantie L wordt gemeten met een lumi
nantiemeter. Het meetveld van de luminantiemeter wordt zo
danig gekozen dat de schijfvormige stimulus er nagenoeg hele
maal door bedekt wordt. De helling van de rechte door de 
meetpunten is gelijk aan 20 dB/ dekade. De achtergrondlumi
nantie Lo = 850 cd/ m 2. 

50 

verband tussen het luminantie-inerement ó.L en de verzwakking v in dB 
wordt gemeten. Het resultaat hiervan is weergegeven in figuur 4.3. Voor 
de verzwakking v in dB geldt: 

ó.L 
v = -20 log ó.L 

ma x 
(4.1) 

Hierbij is ó.L het luminantie-inerement van de stimulus en ó.Lmax het maxi
male luminantie-increment. De responsies van de proefpersoon, aangegeven 
met drukknoppen op de antwoordbox, worden via een 1/0-poort doorge
stuurd naar de VAX. Ook kan men met de antwoordbox een stimulus op 
het beeldscherm laten verschijnen. Een responsie of startcommando van de 
proefpersoon wordt vergezeld door een akoestische signalering. Tijdens een 
meetsessie worden dB-waarden veranderd, kanalen geselecteerd, ring- en 
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frametabellen uitgelezen en responsies van de proefpersoon geregistreerd. 
De ijkmetingen van de spatiale stimuluspatronen laten zien dat er vooral 

in het centrum van de beeldbuis aanzienlijke afwijkingen van het ideale 
stimuluspatroon optreden (zie § 4.3). Dit heeft tot gevolg dat er eisen 
gesteld worden aan de minimale grootte van de stimuli op de beeldbuis. 
Een redelijke keuze hiervoor is een radius van 4.5 mm; dit komt overeen 
met 25 ringen op de beeldbuis van de TPG. Uit § 3.4 blijkt dat we kunnen 
verwachten dat een schijfvormige stimulus met een straal R, van ongeveer 
1 bgmin goed afgestemd is op het smalste kanaal (zie figuur 3.12). Bij 
een afstand l van 15.5 m, tussen proefpersoon en beeldbuis, kan hieraan 
voldaan worden. Immers bij deze kijkafstand spant 4.5 mm op de beeldbuis 
van de TPG een hoek op van 1.0 bgmin. 

De gehele beeldbuis van de TPG spant slechts een hoek van 20 bgmin 
op. Het is voor de proefpersoon onmogelijk langdurig te fixeren op zo'n 
klein oppervlak. Er wordt een uitgebreidere achtergrond aangebracht, zo
dat de proefpersoon tussen de metingen zijn fixatie op de beeldbuis kan 
onderbreken zonder dat zijn adaptatietoestand verandert. Bij een achter
grondveld dat groter is dan 2.5 gd blijft de adaptatietoestand van de proef
persoon gehandhaafd (Westheimer, 1967). Zoals in figuur 4.4 is aangegeven 
spant het aangebrachte achtergrondveld een hoek op die iets groter is dan 
4 gd. De proefpersoon kijkt monoculair2 naar dit achtergrondveld. In het 
centrum van dit achtergrondveld bevindt zich een cirkelvormige opening 
die iets kleiner is dan 20 bgmin. De proefpersoon, het achtergrondveld en 
de beeldbuis van de TPG zijn zodanig ten opzichte van elkaar opgesteld dat 
de beeldbuis van de TPG de cirkelvormige opening geheel 'vult'3 • De lumi
nantie van de beeldbuis en de aangebrachte achtergrond worden aan elkaar 
aangepast met een neutraal filter en een dimmer die aangesloten is op de 
TL-buizen die het achtergrondveld verlichten. De luminantie van het gehele 
veld (beeldbuis en achtergrond) is nagenoeg homogeen en heeft een waarde 
van ongeveer 135 cd/m2• Door een geschikt type TL-buizen te kiezen kan 
de kleur van het achtergrondveld passend gemaakt worden aan de kleur van 
de beeldbuis. Het geringe kleurverschil en de nog net zichtbare rand van 
het achtergrondveld dienen als hulp bij de fixatie van de proefpersoon op 
het centrum van de beeldbuis. De omgeving wordt verduisterd. 

Voor de proefpersoon wordt een kunstpupil met een diameter van 2 mm 
opgesteld. De diameter van de oogpupil van de proefpersoon is onder de 

2 De proefpersoon kijkt met zijn dominante oog; in dit geval is dat het rechteroog. Het 
andere oog wordt met een lapje afgedekt. 

3 Voor het positioneren van de proefpersoon wordt een hoofdsteun gebruikt. 
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Figuur 4.5: Het increment van retinale verlichtingssterkte tl.E 
als functie van de verzwakking v in dB (zie ook figuur 4.3). 
Eo = 425 Td. 

experimentele condities altijd groter dan de diameter van de kunstpupil, zo
dat de retinale verlichtingssterkte E tijdens de experimenten niet variëert 
ten gevolge van veranderingen in de grootte van de oogpupil van de proef
persoon. De kunstpupil is voorzien van een entoptisch systeem waarmee 
gecontroleerd kan worden of de kunstpupil goed gecentreerd is met de oog
pupil (Roufs, 1963). Met behulp van formule 2.11 kan nu de retinale verlich
tingssterkte E berekend worden; voor Ap moet het oppervlak van de kunst
pupil genomen worden. Voor het achtergrondveld geldt: E0 = 425 Td. De 
verzwakking v kan nu ook uitgedrukt worden in een increment van retinale 
verlichtingssterkte tl.E. Analoog aan vergelijking 4.1 geldt: 

!J.E 
v = -20log---

tl.Emax 
(4.2) 

Hierbij is tl.E het increment van retinale verlichtingssterkte van de stimulus 
en tl.Emax het maximale increment van retinale verlichtingssterkte. Het 
maximale increment van retinale verlichtingssterkte tl.Emax = 275 Td. 
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4.2 Meetprocedure 

De meetmethode waarmee de drempelwaarde D.Ed van een stimulus 
bepaald wordt, is gebaseerd op een methode die in de psychologie wordt 
aangeduid met de benaming 'methode van de constante stimuli' (o.a. Bock 
en Jones, 1968). De detectiekans p van een stimulus met een increment 
van retinale verlichtingssterkte D.E wordt geschat door de stimulus her
haaldelijk aan te bieden. Een psychometrische kromme kan experimenteel 
bepaald worden met deze methode door bij een aantal waarden van het 
increment van retinale verlichtingssterkte D.E de detectiekans p te bepalen. 
Het is handig om de stimulussterkte D.E op een logarithmische schaal uit 
te zetten. Immers, in dat geval kan de psychometrische kromme tussen 
20% en 80% door een rechte benaderd worden (Roufs, 1974). Als de me-
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Figuur 4.6: Voorbeeld van een meting van een psychometrische 

kromme. Hierbij is een schijfvormige stimulus gebruikt met een 
straal R8 van 1.0 bgmin gebruikt. Het aantal aanbiedingen n 
bij een bepaalde verzwakking Vi is gelijk aan 10. Proefpersoon 
GS. E0 = 425 Td. 

ting van een psychometrische kromme van een bepaalde stimulus herhaald 
wordt, vinden we in het algemeen een drempelwaarde die afwijkt van de 
eerder gevonden drempelwaarde. Dit wordt veroorzaakt door langzame ge-
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voeligheidsverschuivingen in de tijd van het visuele systeem4 • Het effect 
van deze drift in de gevoeligheid wordt verminderd door bij de meetsessies 
getijdig de drempelwaarde van een combinatiestimulus flEcom,d en van een 
referentiestimulus flEref,d te bepalen. De drempelwaarde van de referentie
stimulus flEref,d wordt gebruikt om de drempelwaarde van de combinatie
stimulus flEcom,d te normeren. De verhouding flEcom,d/ flEref,d is nagenoeg 
onafhankelijk van drift in de gevoeligheid (Roufs en Blommaert, 1981). 

Beschrijving van een meetsessie 

Vooafgaand aan iedere meetsessie adapteert de proefpersoon eerst ongeveer 
20 min aan volledig duister en vervolgens ruim 5 min aan het achtergrond
veld van 425 Td. 

Het instellen van dB-waarden, het aanbieden van stimuli en het ver
werken van de responsies van de proefpersoon wordt uitgevoerd door een 
meetprogramma (Vroomen, 1986). Het verloop van een meetsessie wordt 
door het meetprogrammagedocumenteerd in een 'datafile'. Figuur 4.7 geeft 
schematisch de structuur van dit meetprogramma aan. 

Na invoer van allerlei gegevens die betrekking hebben op de proefper
soon en het experiment, worden in de procedure 'set stimuli' de kanalen 
1, 2 en 3 van de TPG gevuld met ring- en frametabellen. In alle kanalen 
wordt dezelfde frametabel gezet; alle stimuli worden met dezelfde tijdfunctie 
aangeboden. Deze tijdfunctie is weergegeven in figuur 4.2. De vertragings
tijd r1 , dit is de tijd die verstrijkt tussen het startcommando en het opkomen 
van de quasistatische functie, bedraagt 300 ms. De tijd r2 waarin de quasi
statische functie zijn maximale waarde bereikt is gelijk aan de tijd r4 waarin 
de quasistatische functie uitdooft: r2 = r4 = 300 ms. In- en uitschakelver
schijnselen van het visuele systeem worden hierdoor zoveel mogelijk onder
drukt. De tijd r3 waarin de quasistatische functie zijn maximale waarde 
behoudt is 500 ms. De combinatiestimulus bestaat uit een superpositie 
van twee ringtabellen: een puls met breedte Rs zoals aangegeven in figuur 
4.2 en een Besselfunctie J0 met een spatiale frequentie '"' De schijfvormige 
stimulus fungeert als teststimulus, dat wil zeggen het detectie-criterium 
van de proefpersoon is hierop afgestemd. De schijfvormige stimulus wordt 
verstoord door een radiëel symmetrische Besselvormige stimulus. Voor de 
factor q van de combinatiestimulus geldt (zie ook vergelijking 3.32): 

!lEB 
q =- (4.3) 

flEs 

4 Dit kan gezien worden als ruis met lage temporele frequentie componenten. 
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Hierbij is tl.E8 het increment van retinale verlichtingssterkte van de radiëel 
symmetrische Besselvormige stimulus en AEs het increment van retinale 
verlichtingssterkte van de schijfvormige stimulus. De verhouding q wordt 
ingevoerd. Bij een bepaalde verzwakking van de combinatiestimulus Vcom 

kan met behulp van de ingevoerde waarde van q de verzwakking van de 
schijfvormige stimulus V 8 en de verzwakking van de radiëel symmetrische 
Besselvormige stimulus v8 berekend worden. Er geldt: 

1 
V 8 = -20 log(--)+ Vcom 

q+l 

q 
VB = -20 log(--) + Vcom 

q+l 

(4.4) 

(4.5) 

In het kanaal waarin de schijfvormige stimulus van de combinatiestimulus 
staat wordt de verzwakking V 8 gezet en in het kanaal waarin de radiëel sym
metrische Bessetvormige stimulus van de combinatiestimulus staat wordt de 
verzwakking v8 gezet. In principe kan de vorm van de referentiestimulus 
willekeurig gekozen worden. Het is echter handig om voor de referentie
stimulus ook een schijfvormige stimulus te gebruiken met dezelfde straal 
R8 • De taak van de proefpersoon wordt hierdoor gemakkelijker. Immers, 
de schijfvormige referentiestimulus en de schijfvormige component van de 
combinatiestimulus (dit is in feite de schijf die gedetecteerd moet worden) 
hebben nu dezelfde afmetingen. 

In de procedure 'psychometrie function' wordt de psychometrische 
kromme van zowel de combinatie- als de referentiestimulus gemeten. Deze 
procedure is opgebouwd uit een aantal afzonderlijke procedures. 

I. De sterkte van de referentiestimulus. 

Allereerst wordt in deze procedure de procedure 'determine dB-interval 
referencestimulus' aangeroepen. Hierin wordt van de referentiestimulus 
de verzwakking Vref,l bepaald waarhij de detectiekans p ::; 0.8 en de 
verzwakking Vref,S waarhij de detectiekans p 2: 0.2. Dit gebeurt met een 
iteratieproces dat gebaseerd is op intervalhalvering. Er zijn drie keuze
mogelijkheden: 

1. Men heeft geen voorkennis wat betreft de verzwakking van de refe
rentiestimulus Vref. Als startgrenzen van het iteratieproces worden 
genomen: Vref,l := 0 dB en Vre/, 6 := 96 dB. Dit zijn de uiterste 
waarden waarmee de TPG aangestuurd kan worden. 
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2. De startgrenzen van het iteratieproces worden ingevoerd. Het is be
langrijk dat de drempelwaarde binnen de opgegeven grenzen ligt. Als 
dit niet het geval is loopt het iteratieproces staak. 

3. Het iteratieproces wordt overgeslagen. Er worden 5 dB-waarden in
gevoerd Vref, 1, Vre/, 2, ... , Vre/, 5 waarbij de detectiekansen bepaald wor
den. 

Het iteratieproces bestaat uit vier gedeelten. De proefpersoon geeft na elke 
presentatie aan of hij de stimulus heeft waargenomen of niet ('forced choice' 
(gedwongen keuze) methode). 

1. Het iteratieproces wordt aangeroepen met de startwaarden Vre/, 1 en 
Vref,S· De referentiestimulus wordt vijfmaal aangeboden met een 
verzwakking Vre/,3 := !vre/,1 +!vre/,5· Afhankelijk van de score van de 
proefpersoon wordt het dB-interval aangepast. Als de detectiekans 
p > 0.7 wordt Vre/,3 de ondergrens van het dB-interval: Vref,1 := Vre/,3· 

Als de detectiekans p < 0.3 wordt Vref, 3 de bovengrens van het dB
interval: Vre/, 5 := Vre/,3· De iteratie wordt gestopt als de detectiekans 
0.3 ::; p ::; 0. 7 of als Vre/,5 - Vre/,1 ::; 6 dB. 

2. Dit gedeelte van het iteratieproces verloopt hetzelfde. Het aantal 
aanbiedingen is nu echter gelijk aan 10. De nauwkeurigheid wordt 
hiermee vergroot. Het iteratieproces wordt wederom gestopt als de 
detectiekans 0.3 .-::; p S 0. 7 of als Vre/,5 - Vref,1 -::; 1.5 dB. 

3. Als de eerste twee gedeelten van het iteratieproces met succes door
lopen zijn dan is er voor de referentiestimulus een verzwakking Vre/,3 

gevonden met een detectiekans p waarvoor geldt: 0.3 :=; p :=; 0. 7. Ver
volgens wordt in dit gedeelte de ondergrens Vre/, 1 bepaald. In eerste 
instantie wordt Vre/,1 := Vre/,3 - 4.5 dB. De verzwakking Vre/,1 wordt 
tienmaal aangeboden. Als de detectiekans p > 0.8 wordt het interval 
gehalveerd: Vre/,1 := !vre/,1 + !vre/,3· Het iteratieproces wordt gestopt 
als de detectiekans p S 0.8 of als Vre/,3 - Vre/,1 S 0. 75 dB. 

4. In dit gedeelte wordt tenslotte de bovengrens Vre/,5 bepaald. In eerste 
instantie wordt Vre/,5 := Vre/,3 + 4.5 dB. De verzwakking Vre/,5 wordt 
tienmaal aangeboden. Als de detectiekans p < 0.2 wordt het interval 
gehalveerd: Vre/,5 := ~Vre/,3 + ~Vre/,5· Het iteratieproces wordt gestopt 
als de detectiekans p 2: 0.2 of als Vre/,5 - Vre/,3 S 0. 75 dB. 
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Figuur 4.8: Voorbeeld van de aanbiedingen van een combinatie
en een referentiestimulus. 

Na het iteratieproces worden de resultaten getoond op het scherm van de 
terminal. Men heeft de mogelijkheid om het iteratieproces te herhalen. Als 
dit niet gebeurt worden de verzwakkingen Vref,z,Vref,S en Vre/,4 berekend: 

1 1 
Vre/,3 = 2Vre/,1 + 2Vref,5 

1 3 
Vre/,4. = 4 Vre/,1 + 4 Vre/,5 

Il. De sterkte van de combinatiestimulus. 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 

Vervolgens worden op analoge wijze 5 dB-waarden van de combinatiestimu:.. 
lus Vcom,b Vcom,2, .•• , Vcom,5 bepaald in de procedure 'determine dB-interval 
combinationstimulus'. 
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liL De drempelmeting. 

In de volgende procedure ('measurements') wordt elke verzwakking van de 
combinatiestimulus Vcom,i en van de referentiestimulus Vre/,i tienmaal aange
boden. Hierbij is i = 1, 2, ... , 5. De volgorde waarin de stimuli worden 
aangeboden is willekeurig. Om volgorde effecten zoveel mogelijk te vermij
den wordt nadat elke dB-waarde van zowel combinatie- als referentiestimu
lus vijfmaal is aangeboden, de aanbiedingsvolgorde omgedraaid. De aan
biedingen zijn dus binnen de meetsessie in tegenbalans. De metingen zijn 
uitgevoerd met de zogenaamde 'two alternative forced choice' (gedwongen 
keuze uit twee alternatieven) methode. Als de proefpersoon op de startknop 
van de antwoordbox drukt worden er na elkaar twee observatie-intervallen 
gepresenteerd; interval 1 en interval 2. Deze observatie-intervallen zijn 
gemarkeerd met behulp van twee in toonhoogte verschillende akoestische 
signalen. In een van de beide observatie-intervallen wordt ofwel de referen
tiestimulus ofwel de combinatiestimulus aangeboden. Als de referentiesti
mulus aangeboden wordt bevat het andere bijbehorende observatie-interval 
geen stimulus. Als daarintegen de combinatiestimulus aangeboden wordt 
dan bevat het andere bijbehorende observatie-interval de Besselvormige 
component van de combinatiestimulus. Het programma zorgt ervoor dat 
zowel de combinatie- als de referentiestimulus een kans van 0.5 hebben 
om bijvoorbeeld in interval 1 te verschijnen5 • Als de stimuli namelijk op 
deze manier aangeboden worden heeft een eventuele voorkeur van de proef
persoon voor een bepaald observatie-interval geen effect. De proefpersoon 
moet telkens, nadat de beide observatie-intervallen gepresenteerd zijn, met 
behulp van twee knoppen op de antwoordbox, aangeven in welk observatie
interval de schijfvormige stimulus aangeboden werd. Als de proefpersoon 
niets ziet moet hij dus gokken. In figuur 4.9 is het resultaat van een meting 
van een psychometrische kromme van een combinatie- en een referentie
stimulus met de 'two alternative forced choice' methode weergegeven. Als 
de verzwakking van een stimulus zo groot is dat de stimulus niet kan wor
den waargenomen zal men een score p2 vinden van ongeveer 0.5. Immers, 
de kans dat het observatie-interval, waarin de stimulus werd aangeboden, 
wordt gekozen is 0.5. De bruikbare scoreschaal is in vergelijking met figuur 
4.6 verkleind van [0.0, 1.0] tot [0.5, 1.0]. De drempelwaarde wordt bij deze 

5 De kans dat de combinatie- of de referentiestimulus in interval 2 verschijnt is dus ook 
gelijk aan 0.5. 
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Figuur 4.9: Voorbeeld van een meting van een psychometrische 
kromme van een combinatiestimulus ( •) en een referentiesti
mulus ("') met de 'two alternative forced choice' methode. 
De combinatiestimulus is opgebouwd uit een schijfvormige sti
mulus met een straal R8 van 1.0 bgmin en een radiëel sym
metrische Besselvormige stimulus met een spatiale radiële fre
quentie"'= 22.0 p.gd- 1. De factor q van de combinatiestimulus 
is gelijk aan 0.5. De referentiestimulus is een schijfvormige sti
mulus met dezelfde straal R8 • Het aantal aanbiedingen n bij 
een bepaalde verzwakking Vi is gelijk aan 10. Proefpersoon GS. 

Eo = 425 Td. 

methode gelegd bij p2 = 0. 756 • Een belangrijk voordeel van de 'two alter
native forced choice' methode is dat het detectie-criterium van de proefper
soon duidelijker is. Het oordeel van de proefpersoon is bij deze methode 
namelijk gebaseerd op een vergelijking van twee presentaties. Bij de 'forced 
choice' methode daarintegen is het oordeel van de proefpersoon gebaseerd 
op één presentatie. Bovendien worden er bij de 'forced choice' methode 
meetonzuiverheden geïntroduceerd doordat de proefpersoon weet dat er al
tijd een stimulus aanwezig is. Het nadeel van de 'two alternative forced 

6 Men kan aantonen dat, als voor de gokkans wordt gecorrigeerd, deze 75% drempel 
gelijk is aan de 50% drempel bij de 'forced choice' methode. 
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choice' methode is echter dat de metingen ongeveer tweemaal zoveel tijd 
in beslag nemen waardoor het effect van drift in de gevoeligheid van het 
visuele systeem iets toeneemt. 

IV. Verwerking van de resultaten. 

Tenslotte wordt in de procedure 'linear regression' met behulp van de 
kleinste kwadraten methode de rechte door de meetpunten berekend. Dit 
gebeurt zowel voor de combinatie- als voor de referentiestimulus. Alleen 
meetpunten met een score 0.6 ~ p2 ~ 0.9 worden hierbij meegenomen. Uit 
deze rechte volgt op een eenvoudige manier de drempelwaarde vd (zie figuur 
4.9). De resultaten van de meting worden op het scherm van de terminal 
getoond, eventueel kan de gehele procedure 'psychometrie function' nog 
herhaald worden. 

Meting van een genormeerde contrastuitwisselings
functie 

Een meetsessie levert de verzwakking op drempelniveau op van de com
binatiestimulus Vcom,d en van de referentiestimulus Vref,d· Met behulp van 
vergelijking 4.2 worden de beide verzwakkingen Vcom,d en Vref,d omgerekend 
naar respectievelijk de drempelwaarden tl.Ecom,d en tl.Eref,d (zie ook figuur 
4.5). Met de ingevoerde factor q van de combinatiestimulus kan nu de 
drempelwaarde van zowel de schijfvormige component tl.Es,d als van de 
Besselvormige component tl.EB,d berekend worden. Immers, 

(4.9) 

Vervolgens wordt de verhouding tl.Es,d/ tl.Eref,d uitgezet tegen de verhou
ding tl.EB,d/ tl.Eref,d· Dit gebeurt voor een aantal verschillende waarden van 
q. Op deze wijze verkrijgen we een genormeerde contrastuitwisselingsfunc
tie van de combinatiestimulus. Een voorbeeld hiervan is te zien in figuur 
4.10. Bij elke waarde van q worden 3 metingen verricht. 

Als q = 0 is de combinatiestimulus identiek aan de referentiestimulus. In 
dat geval geldt dan ook per definitie: tl.Ecom,d/ tl.Eref,d = t'l.Es,d/ tl.Eref,d = 1 
en tl.EB,d/ tl.Eref,d = 0. 
Naarmate de factor q van de combinatiestimulus toeneemt zal de Bes
setvormige component steeds meer invloed gaan uitoefenen. Bij een 
bepaalde, vrij grote waarde van q zal het voor de proefpersoon niet meer 
mogelijk zijn om de schijfvormige stimulus te identificeren. Namelijk, als de 
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Figuur 4.10: Voorbeeld van een meting van een genormeerde 
contrastuitwisselingsfunctie. De combinatiestimulus is opge
bouwd uit een schijfvormige stimulus met een straal R~ van 
1.0 bgmin en een radiëel symmetrische Besselvormige stimulus 
met een spatiale radiële frequentie ". = 22.0 p.gd- 1. De refe
rentiestimulus is een schijfvormige stimulus met dezelfde straal 
R8 • Proefpersoon GS. Eo = 425 Td. 

combinatiestimulus wordt aangeboden ziet men in het andere bijbehorende 
observatie-interval 'eenzelfde soort stimulus' verschijnen (zie figuur 4.8). 
Het is dan ook niet meer mogelijk om de drempelwaarde van de combina
tiestimulus !l.Ecom,d te bepalen; de score p2 in het 'two alternative forced 
choice' experiment is ongeveer 0.5. Op deze manier hebben we een mo
gelijkheid om te controleren of de Besselvormige component van de combi
natiestimulus (dit is de analyse-stimulus) niet te sterk wordt. Zo lang als 
we in staat zijn om de schijfvormige stimulus te identificeren, kunnen we 
aannemen dat de schijfvormige component van de combinatiestimulus (dit 
is de teststimulus) een overheersende rol speelt bij de detectie. Het smalste 
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kanaaf blijft dan het maximaal geactiveerde kanaal en de contrastuitwis
selingsfunctie is dan lineair (zie § 3.5). 

4.3 De stimulusconfiguraties 

Op de manier zoals beschreven in § 4.2 worden er voor een aantal combi
natiestimuli genormeerde contrastuitwisselingsfuncties gemeten. Bij deze 
combinatiestimuli variëert alleen de spatiale radiële frequentie /'i, van de 
Besselvormige component. De straal R~ van de schijfvormige component is 
bij alle gebruikte combinatiestimuli hetzelfde. Alvorens we echter aan de 
meting van een contrastuitwisselingsfunctie van een bepaalde combinatie
stimulus beginnen, bepalen we eerst het spatiale stimuluspatroon van de 
Bessetvormige component van die combinatiestimulus. Hiertoe wordt de 
radiëel symmetrische Bessetvormige stimulus onverzwakt, dat wil zeggen 
VB = 0 dB, op de beeldbuis van de TPG gezet. Er zijn geen afwijkingen op 
de beeldbuis van de radiële symmetrie. Met een luminantiemeter, die met 
behulp van een fijnstelmechaniek nauwkeurig verplaatst kan worden in de x
richting, wordt het profiel van de stimulus gemeten. Op de luminantiemeter 
wordt een klein meetveld ingesteld. De gemeten luminantie-waarden wor
den omgerekend naar waarden in retinale verlichtingssterkte. De resultaten 
van deze ijkmetingen zijn weergegeven in figuur 4.11. Ook het profiel van 
de schijfvormige stimulus met een verzwakking V 8 = 0 dB en het profiel 
van de achtergrond wordt op deze wijze gemeten. 

De ijkmeting van het profiel van de achtergrond laat duidelijk zien dat 
de achtergrond ten gevolge van technische onvolkomenheden van de TPG, 
die op korte termijn niet waren op te heffen, niet homogeen is. De in
vloed van deze inhomogeniteit op de resultaten van de drempelmetingen 
is, vanwege de grote afstand tussen proefpersoon en beeldbuis, vrij klein. 
In het centrum treden de grootste afwijkingen op; de beeldbuis wordt daar 
te sterk aangestuurd. Naarmate de radiële coördinaat r toeneemt zakt het 
achtergrondniveau. Het gemiddelde achtergrondniveau E0 = 425 Td. Het 
bovengenoemde effect is ook terug te vinden in de ijkmetingen van de spa
tiale stimuluspatronen. Afgezien van dit effect vertonen de ijkmetingen 
van de spatiale stimuluspatronen een redelijke overeenkomst met de ideale 
spatiale stimuluspatronen. 

7 De schijfvormige stimulus heeft een straal R, ~ 1 bgmin en is dus afgestemd op het 
smalste kanaal. 
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Figuur 4.11: IJkmetingen van de spatiale stimuluspatronen. 
Horizontaal is telkens de spatiale radiële coördinaat r uitgezet, 
zowel in het aantal millimeters op de beeldbuis als in bgmin. 

Vertikaal staat de retinale verlichtingssterkte E in Td. Het 
meetveld van de luminantiemeter is iets kleiner dan de afme
ting van een meetpunt. De doorgetrokken lijn geeft het ideale 
stimuluspatroon. Eo = 425 Td, tl.Emax = 275 Td. 

Proefpersoon 

Alle experimenten zijn uitgevoerd met dezelfde proefpersoon GS. De proef
persoon GS kijkt monoculair met zijn dominante oog naar de stimuli. 

Gegevens van de proefpersoon GS. 

Geslacht: mannelijk. 
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Leeftijd: 24 jaar. 
Psychofysische ervaring: geen. 
Dominante oog: rechts. 
Visus dominante oog: 2.5. 
Oogcorrecties: geen. 
Oogafwijkingen: kleurenblind, sterk protanoop8

• 

8 Dit volgt uit de H-R-R test voor kleurenblindheid (Hardy et al., 1957). 
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Hoofdstuk 5 

Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd. In § 5.1 wordt, uit 
een aantal genormeerde contrastuitwisselingsfuncties, de genormeerde over
drachtsfunctie van het smalste kanaal geconstrueerd. Met behulp van een 
inverse Rankel-transformatie wordt tenslotte in § 5.2 de puntspreidfunctie 
van het smalste kanaal afgeleid. 

5.1 De genormeerde overdrachtsfunctie van 
het smalste kanaal 

Het verband tussen de genormeerde puntspreidfunctie van het smalste 
kanaal h{ll* en de absolute puntspreidfunctie van het smalste kanaal h{ll I D, 
uitgedrukt in 'D' eenheden, wordt gegeven met behulp van een normfactor 
(zie vergelijking 3.22). Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de genormeerde 
overdrachtsfunctie van het smalste kanaal H(ll* en de absolute overdrachts
functie van het smalste kanaal H(ll I D, uitgedrukt in 'D' eenheden1

. Voor 
de absolute overdrachtsfunctie van het smalste kanaal geldt (zie ook verge
lijking 3.57): 

b 

a 
(5.1) 

Hierbij zijn a en b de regressie parameters van de contrastuitwisselingsfunc
tie van een combinatiestimulus bestaande uit een schijfvormige teststimu
lus die afgestemd is op het smalste kanaal en een Bessetvormige analyse-

1 Immers, de puntspreidfunctie h en de overdrachtsfunctie H zijn elkaars Rankel
getransformeerde en de Rankel-transformatie is een lineaire operatie. 
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stimulus met een spatiale radiële frequentie "'· Voor de contrastuitwisse
lingsfunctie geldt {zie ook vergelijking 3.56): 

{5.2) 

Om het effect van drift in de gevoeligheid te verminderen, wordt, bij het 
bepalen van de drempelwaarden f1Es,d en L::iEs,d een referentiestimulus 
meegenomen. Deze referentiestimulus is een schijfvormige stimulus met 
dezelfde afmeting als de schijfvormige teststimulus. Voor de genormeerde 
contrastuitwisselingsfunctie geldt dan (zie ook § 4.2): 

f1Es,d = 
1 

_ f1Es,d b 
f1Eref,d f1Eref,d 

(5.3) 

Met andere woorden de regressie parameter a = t1Eref,d· Voor een referen
tiestimulus met een kleine straal R 8 geldt (zie vergelijking 3.15): 

De oppervlakte van de schijfvormige referentiestimulus Aref 
normfactor is nu gelijk aan: 

h(ll(o) __ 1_ 

D 

{5.4) 

(5.5) 

Het verband tussen de genormeerde overdrachtsfunctie van het smalste 
kanaal H(1)* en de absolute overdrachtsfunctie van het smalste kanaal 
H(l) / D, uitgedrukt in 'D' eenheden, wordt gegeven door: 

(5.6) 

Met vergelijking 5.1 volgt nu voor de genormeerde overdrachtsfunctie van 
het smalste kanaal. 

(5.7) 

Dus bij de genormeerde overdrachtsfunctie van het smalste kanaal H(l)* 
is alleen de regressie parameter b, dit is de richtingscoëfficiënt van de 
genormeerde contrastuitwisselingsfunctie, van belang. 
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Figuur 5.1: Metingen van genormeerde contrastuitwisselings
functies. De schijfvormige component van de combinatiesti
mulus heeft een straal Rs = 1.0 bgmin. De spatiale radiële 
frequentie K van de Bessetvormige component van de combina
tiestimulus is bij elke contrastuitwisselingsfunctie vermeld. De 
referentiestimulus is een schijfvormige stimulus met dezelfde 
straal Rs = 1.0 bgmin. Bij elke waarde van q zijn 3 metin
gen verricht. Het gemiddelde en de standaarddeviatie hiervan 
is aangegeven in de grafieken. Zowel de regressie parameter b, 
dit is de richtingscoëfficiënt van de rechte door de meetpunten, 
als de standaardfout van de regressie parameter, se(b), worden 
bij elke contrastuitwisselingsfunctie vermeld. Proefpersoon GS. 
E0 = 425 Td. 
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Figuur 5.2: Meetpunten van de genormeerde overdrachtsfunctie 
van het smalste kanaal. Proefpersoon GS. E0 = 425 Td. 

Van 5 combinatiestimuli wordt de genormeerde contrastuitwisselings
functie gemeten. De resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 5.1. De 
straal Rs van de schijfvormige teststimulus is bij alle combinatiestimuli 
hetzelfde: Rs = 1.0 bgmin. De spatiale radiële frequentie K van de Bes
Belvormige analyse-stimulus variëert tussen de verschillende combinatiesti
muli (zie figuur 4.11). Met een standaardprocedure (routine G02CBF van 
de NAG-bibliotheek1) wordt de regressie parameterben de standaardfout 
van de regressie parameter se(b) berekend. Uit de waarde van de regressie 
parameter b van de genormeerde contrastuitwisselingsfunctie volgt nu, met 
behulp van vergelijking 5. 7, een punt van de genormeerde overdrachtsfunc
tie van het smalste kanaal H(l)*. 

1 De berekening van de regressie parameter b is gebaseerd op een kleinste kwadraten 
aanpassing van een rechte door het punt (0,1) aan de meetpunten. 
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5.2 De puntspreidfunctie van het smalste 
kanaal 

De genormeerde puntspreidfunctie van het smalste kanaal h(ll* kan via een 
inverse Rankel-transformatie (zie vergelijking 3.47) berekend worden uit de 
genormeerde overdachtsfunctie van het smalste kanaal H(ll*. Vanwege het 
geringe aantal meetpunten van de genormeerde overdrachtsfunctie van het 
smalste kanaal H(l)* levert een rechtstreekse inverse Rankel-transformatie 
geen betrouwbare resultaten op. We kiezen daarom voor de volgende aan
pak. 

Een genormeerde puntspreidfunctie h( 1l* kan vrij goed gerepresenteerd 
worden met een verschil van twee Gauss-functies. 

r2 r2 
h(l)*(r) = r exp( --) + (1 - r) exp( --) 

ui ui 
(5.8) 

Voor de parameters r' (Tl en U2 geldt: r > 1; Ut, u2 > 0 en u2 >Ut. Het ex
citatoire centrum van de puntspreidfunctie wordt voornamelijk beschreven 
door de term r exp( -r2 Jun; in het inhibitoire gebied van de puntspreid
functie is de term (1- f) exp( -r2 Jun dominant. De Rankel-transformatie 
Ga(P) van een Gauss-functie fa(r) = exp( -r2 Ju2

) is gelijk aan (Papoulis, 
1968): 

(5.9) 

Voor de genormeerde overdrachtsfunctie H(ll*, dit is de Rankel
transformatie van de genormeerde puntspreidfunctie h(1l*, geldt dus: 

(5.10) 

Met deze functie wordt een 'bandfilter structuur' beschreven. 
De kromme beschreven door vergelijking 5.10 wordt aangepast aan de 

meetpunten van de genormeerde overdrachtsfunctie van het smalste kanaal 
H(1)* (zie figuur 5.3). De 3 vrije parameters r, u1 en u2 worden berekend 
met een standaardprocedure (routine E04HEF van de NAG-bibliotheek2

). 

Voor de beste aanpassing geldt: 

r = 1.11 (5.11) 

2 De berekening van de parameters r, a 1 en a2 is gebaseerd op een kleinste kwadraten 
aanpassing van de functie Hl 1 l*(p; r, a 1, a 2 ) aan de meetpunten. De routine E04HEF 
is in essentie een Gauss-Newton algoritme. Voor het toepassen van deze routine is het 
noodzakelijk dat de eerste en tweede afgeleiden van de functie Hl 1l* (p; r, all a2), naar elk 
van de parameters, analytisch bepaald kunnen worden. 
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Figuur 5.3: De genormeerde overdrachtsfunctie van het smalste 
kanaal (zie ook figuur 5.2). Proefpersoon GS. Eo = 425 Td. 
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Figuur 5.4: De genormeerde puntspreidfunctie van het smalste 
kanaal. Proefpersoon GS. E0 = 425 Td. 
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Figuur 5.5: Het verloop van de drempelwaarde van de referen
tiestimulus in de tijd. Proefpersoon GS. E0 = 425 Td. 

a1 = 1.48 

(72 = 2.19 

(5.12) 

(5.13) 

Substitutie van de vergelijkingen 5.11, 5.12 en 5.13 in vergelijking 5.8 geeft 
tenslotte de genormeerde puntspreidfunctie van het smalste kanaal h(ll*. 
Deze is weergegeven in figuur 5.4. Vergelijk deze figuur met figuur 3.5. 
De absolute puntspreidfunctie wordt gevonden door de gemiddelde waarde 
van de drempelwaarden van de referentiestimulus Vref,d over alle metingen 
te bepalen. Uit figuur 5.5 volgt: 

Vref,d = 23.3 dB (5.14) 

Met vergelijking 4.2 vinden we voor het increment va.n retinale verlichtings
sterkte op drempelniveau van de referentiestimulus: 

~Eref,d = 18.9 Td (5.15) 

De normfactor is dus gelijk aan 1.69·10-2 Td- 1bgmin-2• 
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Hoofdstuk 6 

Discussie en conclusies 

Allereerst keren we terug naar de basisveronderstellingen die besproken 
zijn in § 3.2; piekdetectie, lineairiteit op drempelniveau, locale spatiale ho
mogeniteit, locale radiële symmetrie en globale radiële symmetrie. Deze 
veronderstellingen zijn uitvoerig getest en geëvalueerd door Blommaert en 
Roufs (1981). Het resultaat hiervan is dat deze veronderstellingen voor het 
visuele systeem gerechtvaardigd zijn. 
In § 3.5 is uitgelegd dat de spatiale overdracht van een bepaald kanaal 
experimenteel bepaald kan worden door van een aantal combinatiestimuli, 
bestaande uit een schijfvormige teststimulus en een radiëel symmetrische 
Besselvormige analyse-stimulus, contrastuitwisselingsfuncties te meten. Als 
we uitgaan van een meerkanaalsmodel waarbij de detectie bepaald wordt 
door het maximaal geactiveerde kanaal dan bestaat de contrastuitwisse
lingsfunctie uit lineaire stukken. Uit de regressie parameters van het li
neaire gedeelte van de contrastuitwisselingsfunctie voor kleine waarden 
van q (dit is de verhouding van de amplitude parameter van de analyse
stimulus en van de teststimulus) volgt dan een punt van de overdrachts
functie van het maximaal geactiveerde kanaal. In figuur 5.1 zijn de experi
mentele genormeerde contrastuitwisselingsfuncties weergegeven. Ondanks 
de normering met behulp van een referentiestimulus is de spreiding in de 
metingen te groot om een precieze uitpraak te doen over het al dan niet 
lineair zijn van de contrastuitwisselingsfuncties. 

Bij de experimenten die uitgevoerd zijn kunnen we enige kanttekeningen 
plaatsen. Hieronder worden factoren opgesomd die een storende invloed 
hebben op de metingen. 

1. Het TPG systeem is ontworpen voor een 'forced choice' experiment; 
na elke aanbieding wacht de TPG op een responsie van de proefper-
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soon. Met enkele aanpassingen in het meetprogramma is het toch 
mogelijk om met de TPG een 'two alternative forced choice' experi
ment uit te voeren. Een gevolg hiervan is dat de bediening van de 
knoppen van de responsbox niet erg ergonomisch meer is en dat een 
meetsessie van het 'two alternative forced choice' experiment vrij veel 
tijd in beslag neemt (15 à 20 min.). Hierdoor is, ondanks het feit 
dat gedurende een meetsessie ook een drempelwaarde van een refe
rentiestimulus wordt bepaald, het effect van drift in de gevoeligheid 
aanzienlijk. Dit is dan ook de bron van de grote spreiding in de meet
punten van de contrastuitwisselingsfuncties. Om de spreiding in de 
meetpunten van de contrastuitwisselingsfuncties te verkleinen is het 
aan te bevelen om de duur van een meetsessie te verkorten. 

2. De ijkmetingen van de spatiale stimuluspatronen (zie figuur 4.11) 
laten zien dat er met name in het centrum van de beeldbuis van de 
TPG redelijk grote afwijkingen van de ideale spatiale stimuluspatro
nen optreden. Om de effecten hiervan enigzins te ondervangen is de 
afstand tussen de beeldbuis en de proefpersoon vrij groot gemaakt. 
Verbetering van het luminantiepatroon geeft behalve minder fouten 
ook een flexibelere meetsituatie. 

3. In de communicatie tussen de VAX-computer en het TPG systeem 
treden af en toe fouten op. Gemiddeld gebeurt dit enkele keren 
gedurende een meetsessie. Soms wordt een meetsessie na een derge
lijke fout afgebroken. Verbetering hiervan zou de efficientie aanzien
lijk opvoeren en ergenis besparen. 

Voor een aantal combinatiestimuli, bestaande uit een schijfvormige 
teststimulus die is afgestemd op het smalste kanaal van het visuele 
systeem en een radiëel symmetrische Bessetvormige analyse-stimulus, is 
een genormeerde contrastuitwisselingsfunctie gemeten. Uit de regressie 
parameters van de verschillende genormeerde contrastuitwisselingsfunc
ties is de genormeerde overdrachtsfunctie van het smalste kanaal gecon
strueerd. De genormeerde overdrachtsfunctie van het smalste kanaal 
heeft de vorm van een bandfilter en kan goed beschreven worden met 
het verschil van twee Gauss-functies (zie figuur 5.3). Met een inverse 
Rankel-transformatie van de genormeerde overdrachtsfunctie van het smal
ste kanaal is de genormeerde puntspreidfunctie van het smalste kanaal 
afgeleid. De genormeerde puntspreidfunctie die op de hierboven beschreven 
manier werd afgeleid uit de overdrachtsfunctie (zie figuur 5.4) heeft dezelfde 
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vorm als de genormeerde puntspreidfunctie die door anderen experimenteel 
bepaald is met de storingstechniek (zie figuur 3.5). De geringe verschillen 
tussen de beide genormeerde puntspreidfuncties zijn gemakkelijk te ver
klaren uit het verschil in achtergrondniveau ( 425 Td bij deze metingen, 
die gebaseerd zijn op contrastuitwisselingsfuncties, tegen 1200 Td bij de 
metingen met de storingstechniek) en onderlinge verschillen tussen proef
personen. 
De meetmethode die bij dit onderzoek gebruikt is en waarin contrastuitwis
selingsfuncties een centrale plaats innemen, speelt zich af in het frequen
tiedomein. De storingstechniek daarintegen is een rechtstreekse meting in 
het plaatsdomein. Concluderend kunnen we zeggen dat voor het smalste 
kanaal van het visuele systeem de beide methoden eenduidige resultaten 
opleveren. In hoeverre het mogelijk is de spatiale overdracht van andere, 
bredere kanalen van het visuele systeem experimenteel te bepalen, moet 
toekomstig onderzoek uitwijzen. 
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Nawoord 

Hierbij wil ik alle medewerkers van de visuele groep van het IPO bedanken 
voor de prettige samenwerking. Ondanks tegenslag door het defect raken 
van apparatuur heb ik toch met plezier aan deze afstudeeropdracht gewerkt. 
In het bijzonder wil ik prof. Roufs bedanken voor de begeleiding, voor het 
kritisch bekijken van het verslag en voor de snelle correcties van het verslag. 
Ook een woord van dank aan ing. Jonker voor de reparatie van de TPG, 
aan dr. Blommaert voor het geven van nuttige adviezen en aan ir. den 
Brinker voor de geboden hulp bij de verwerking van de resultaten. Ik vond 
het bovendien erg leuk en leerzaam om proefpersoon te zijn bij een aantal 
verschillende experimenten en om op deze manier kennis te maken met het 
type van onderzoek dat op het IPO gedaan wordt. 
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Appendix A 

Meetgegevens 

In deze appendix zijn alle meetgegevens van het 'two alternative forced 
choice' experiment, dat wil zeggen de drempelwaarden van zowel de refe
rentiestimulus Vref,d als de combinatiestimulus Vcom,d en de hellingen (zie 
figuur 4.9) van de psychometrische krommen van zowel de referentiestimu
lus href als de combinatiestimulus hcom, in tabelvorm weergegeven. Een 
tabel heeft betrekking op één contrastuitwisselingsfunctie. In de kop van 
de tabel staat de spatiale radiële frequentie "' van de Bessetvormige com
ponent van de combinatiestimulus. Met het symbool x wordt aangegeven 
dat de combinatiestimulus niet identificeerbaar is. 

"'= 22.0 p.fgd 
q Vref,d href Vcom,d he om 

(in dB) (in dB- 1) (in dB) (in dB- 1 ) 

0.5 19.5 0.040 17.4 0.050 
19.6 0.066 17.2 0.071 
20.6 0.079 17.4 0.076 

1.0 20.9 0.071 14.2 0.068 
21.4 0.075 16.9 0.071 
21.5 0.056 17.0 0.095 

2.0 21.2 0.055 15.4 0.073 
22.3 0.057 12.9 0.044 
22.0 0.068 18.2 0.045 

5.0 22.5 0.098 15.4 0.053 
24.0 0.049 15.6 0.083 
23.1 0.040 15.8 0.062 

00 24.0 0.055 x x 
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"'= 13.2 p.j gd 
q Vref,d href Vcom,d he om 

(in dB) (in dB- 1) (in dB) (in dB- 1) 

0.5 22.8 0.065 23.6 0.053 
23.5 0.066 22.4 0.080 
23.2 0.065 25.0 0.063 

1.0 25.5 0.055 22.1 0.067 
24.4 0.050 23.4 0.075 
24.0 0.072 23.5 0.071 

2.0 22.0 0.063 25.4 0.098 
23.3 0.077 24.0 0.087 
23.7 0.054 25.8 0.056 

5.0 24.0 0.066 23.5 0.065 
23.0 0.055 23.4 0.086 
22.8 0.090 22.3 0.049 

00 23.7 0.045 x x 

"' = 8.68 p.j gd 

q Vref,d href Vcom,d hcom 

(in dB) (in dB- 1) (in dB) (in dB- 1 ) 

0.25 23.8 0.050 25.2 0.048 
24.1 0.054 25.0 0.055 
23.6 0.046 24.7 0.038 

0.5 23.6 0.065 24.6 0.033 
23.7 0.046 23.5 0.087 
23.3 0.053 23.5 0.031 

1.0 23.3 0.075 25.3 0.073 
25.0 0.054 24.3 0.040 
24.0 0.065 24.3 0.073 

2.0 25.3 0.077 25.0 0.055 
23.0 0.090 27.7 0.062 
25.5 0.067 24.9 0.066 

5.0 23.6 0.063 x x 
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K, = 4.78 p.jgd 

q Vref,d href Vcom,d he om 

(in dB) (in dB- 1) (in dB) (in dB- 1) 

0.25 23.2 0.054 24.8 0.049 
23.1 0.055 24.4 0.054 
24.5 0.048 23.1 0.056 

0.5 24.9 0.053 22.9 0.050 
25.6 0.053 23.2 0.067 
22.4 0.054 22.7 0.051 

1.0 23.8 0.040 22.4 0.056 
23.5 0.066 22.2 0.063 
24.3 0.080 21.6 0.052 

2.0 23.5 0.052 24.0 0.047 
22.9 0.056 23.8 0.060 
24.5 0.053 23.2 0.059 

5.0 23.1 0.048 x x 

K, = 2.30 p.jgd 

q Vref,d href Vcom,d he om 

(in dB) (in dB- 1) (in dB) (in dB- 1) 

0.25 22.4 0.083 21.4 0.071 
24.5 0.053 22.0 0.055 
24.0 0.052 23.2 0.051 

0.5 23.1 0.080 21.2 0.071 
23.3 0.057 19.6 0.063 
23.3 0.053 20.5 0.050 

1.0 24.6 0.053 21.7 0.056 
23.4 0.054 23.0 0.053 
23.7 0.058 23.5 0.049 

2.0 23.4 0.057 x x 
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