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Samenvatting 

In dit verslag wordt een meetopstelling beschreven, waarmee het mogelijk is 
om de statische- en dynamische lijnspreidfunctie van het menselijke visuele 
systeem te meten, met behulp van de storingstechniek. 
De automatische meetopstelling is opgebouwd rondom een programmeer
bare videogenerator (PLG), die bestuurd wordt met behulp van een Apple 
Ile microcomputer. Het door de PLG geproduceerde videosignaal wordt 
weergegeven op een monochrome monitor. Een groot deel van het onder
zoek en van dit verslag is gewijd aan de ijking van de monitor, voor stimuli 
die bestaan uit heldere lijnen op een achtergrond. Het blijkt dat de ijking 
van de monitor opgedeeld kan worden in de ijking van het achtergrond
niveau en de ijking van het niveau van een enkele beeldlijn. 
Er is software geschreven in Pascal, waarmee het mogelijk is om de helling 
van de psychometrische curve te meten. Met behulp van de gevonden 
waarde voor de helling kan een statische- of dynamische lijnspreidfunctie 
gemeten worden, door gebruik te maken van de constante-helling methode. 
De meting van een lijnspreidfunctie verloopt vrij snel en comfortabel, on
danks de beperkte snelheid van de Apple Ile computer. Ofschoon er slechts 
weinig controle-metingen verricht zijn, mag redelijkerwijs aangenomen wor
den dat de automatische meetopstellingaan de gestelde eisen voldoet. 



Summary 

This report describes a measuring device for measuring the static and 
dynamic line spread functions of the human visual system, by means of 
the perturbation technique. The automatic measuring equipment is build 
around a programmable videogenerator (PLG), which is controlled by an 
Apple Ile microcomputer. The videosignal that is produced by the PLG is 
shown on a monochrome monitor. A large part of the research work and 
of this report is dedicated to the calibrating of the monitor, using stimuli 
consisting of lines on a background. This work can be divided in calibrating 
the backgroundlevel and calibrating the level of one single line. 
Software has been written in Pascal, with which it is possible to measure 
the slope of the psychometric curve. With the measured value of the slope a 
static or dynamic line spread function can be measured, using the Method of 
Constant Slope. The measurement of a line spread function is performed 
quickly and easily, despite of the slow speed of the Apple Ile microcom
puter. Although only a few measurements have been performed, it may be 
assumed reasonably, that the automatic equipment performs well. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Sinds geruime tijd wordt er op het IPO onderzoek verricht naar het waarne
men van lijnen op een TV-monitor. Het onderzoek heeft zich van het be
gin af aan toegelegd op het meten van lijnspreidfuncties. De term lijn
spreidfunctie wordt hier generaliserend gebruikt om de responsie van het 
menselijke visuele systeem aan te duiden op een signaal, dat een pulsvormig 
karakter heeft in het plaatsdomein of in plaats en tijd. Het belang van der
gelijke responsies zal evident zijn: wanneer de responsie van het systeem 1 

op een impulsvormige stimulus bekend is, kan volgens de systeemtheorie de 
responsie op elk willekeurig ingangssignaal berekend worden. Wanneer we 
bijvoorbeeld de eenheidresponsie u~z) kennen op een impuls in het plaats-

domein, dan kan de responsie eu1z) op een willekeurige stimulus ef(x), 
uitgedrukt in drempeleenheden D, berekend worden door middel van de 
convolutie-integraal (Roufs, 1987): 

In 1978 maakten de stagiaires Cramer en Deenen een begin met het 
onderzoek (door studenten) naar de lijnspreidfuncties van het menselijke 
visuele systeem met behulp van een TV-monitor. In de jaren die daarop 
volgden is door verschillende koppels stagiaires nader onderzoek gedaan 
naar lijnspreidfuncties. Aangezien in het dagelijks leven om ons heen ver
schijnselen zowel in plaats als in tijd varieren, is er onderzoek verricht naar 

1 Het visuele systeem wordt hier lineair verondersteld. Dit mag alleen als de gebruikte 
11ignalen 11lechts een kleine uitwijking zijn van de stationaire toestand. 
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responsies op signalen die een pulsvormig karakter hebben in de plaats, 
de tijd en in beiden tegelijkertijd. Er is aangetoond dat plaats- en tijdge
drag van het visuele systeem niet separabel zijn (Beun en Vaessen, 1981 en 
Blommaert, 1979). 
Door metingen te doen aan randen en balken op het scherm, was het mo
gelijk om voorspellingen die met behulp van de gemeten lijnspreidfuncties 
gedaan waren, te verifieren met meetresultaten. 
In de loop van de tijd is de gebruikte meetmethode steeds getest en verbe
terd. 

De metingen die door de koppels stagiares gedaan werden, zijn allemaal 
verricht met behulp van een handbediende opstelling. Er was steeds sprake 
van een proefpersoon, die de antwoord moest geven op aangeboden stimuli 
en een proefleider, die de parameters ins tel de en de gegeven antwoorden 
noteerde. Nu het onderzoek in een stadium gekomen is, dat een grondi
gere en meer tijdrovende aanpak vereist is, wordt het overgedragen aan 
afstudeerders. Van het werken in koppels wordt echter afgezien, aangezien 
dit stuit op praktische bezwaren gedurende de langere afstudeerperiode. 
Een logisch gevolg van deze keuze is de automatisering van de meetopstel
ling. De proefpersoon moet alvorens met het meten te beginnen, de di
verse experimenteerparameters kunnen instellen, waarna het berekenen en 
aanbieden van de stimuli volautomatisch plaatsvindt. De antwoorden van 
de proefpersoon kunnen eveneens tijdens het experiment automatisch ver
werkt en opgeslagen worden. Om dit doel te bereiken is door de Instrumen
tatiegroep van het IPO een nieuwe video-lijnengenerator gebouwd. Deze 
"Programmeerbare Lijnen-Generator" (Jonker, 1987). kan met behulp van 
een computer bestuurd worden. Er is tevens een begin gemaakt met het 
schrijven van software-procedures, waarmee later programma's zouden kun
nen worden geschreven. 

Dit verslag is de schriftelijke weergave van een afstudeeronderzoek, 
waarbij het operationeel maken van de automatische meetopstelling cen
traal stond. 
De stagiaires K urvers en Beijk concludeerden uit gedane metingen, dat de 
monitoren waarmee in het verleden experimenten gedaan waren, niet meer 
voldeden (Kurvers en Beijk, 1988). Er werd daarom overgegaan tot de aan
schaf van een nieuwe TV-monitor. Een zeer groot deel van de afstudeer
periode is besteed om de nieuwe monitor zo goed mogelijk af te regelen en 
zo exact mogelijk te ijken, hetgeen geen trivia.le opgave bleek te zijn. Bij 
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lijnspreidfunctie-metingen is het echter erg belangrijk de eigenschappen en 
vorm van een gegenereerde stimulus precies te kennen, om zo nauwkeurig 
mogelijk een bekende hoeveelheid licht te kunnen doseren. 
De aanwezige software bleek niet goed bruikbaar te zijn voor snelle metin
gen. Tijdens deze afstudeerperiode is daarom een nieuw pakket software 
ontwikkeld, bestaande uit een aantal universele snelle routines, die gebruikt 
kunnen worden in experimenteerprogramma's. Met behulp van deze rou
tines zijn een tweetal experimenteerprogramma's geschreven, waarmee au
tomatisch een statische- of dynamische lijnspreidfunctie gemeten kan wor
den. 
De gehele meetopstelling is opnieuw opgebouwd, waarbij gebruik werd 
gemaakt van een buizenframe om het geheel voor langere tijd de nodige 
stabiliteit te geven. 
Om te testen of de gehele meetopstelling (hardware en software) correct 
functioneert, is tenslotte een aantal controlemetingen verricht. 

De opbouw van dit verslag volgt zoveel mogelijk het chronologische 
verloop van het afstuderen. In hoofdstuk 2 wordt allereerst het piekde
tectiemodel voor het visuele systeem besproken, tesamen met de gedane 
aannames. Met behulp van dit model wordt de storingstechniek besproken, 
waarmee het onder andere mogelijk is om lijnspreidfuncties te meten. 
Het blijkt in de praktijk niet mogelijk te zijn precies de stimuli te genereren, 
waarop de afleidingen uit hoofdstuk 2 gebasserd zijn. In hoofdstuk 3 wordt 
besproken wat de consequenties zijn van het gebruik van een TV-monitor 
voor de generatie van de stimuli. 
Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de gebruikte meetopstelling, waarbij 
kort wordt ingegaan op de belangrijkste eigenschappen van de componen
ten, waaruit de opstelling is opgebouwd. 
De meetopstelling wordt vervolgens in hoofdstuk 5 ingepast in een systeem
concept. De ijking van de meetopstelling kan nu beschouwd worden als het 
bepalen van de overdrachtsrelaties van de losse componenten. De ijking van 
de Programmeerbare Lijnen-Generator komt in dit hoofdstuk als eerste aan 
de orde. 
In hoofdstuk 6 komt de ijking van de monitor uitgebreid ter sprake. 
De opzet van de experimenten, waarmee de opstelling op zijn werking is 
getest, wordt in hoofdstuk 7 besproken. Aan de hand van de meetpro
gramma's wordt besproken hoe de helling van de psychometrische curve 
gemeten kan worden. Ook de berekening van de met deze helling samen
hangende Croziercoefficient komt aan de orde. Tenslotte is een statische-
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en een dynamische lijnspreidfunctie gemeten. 
De resultaten van de verschillende metingen worden in hoofdstuk 8 in 
grafiekvorm gepresenteerd en besproken. 
De conclusies ten aanzien van het functioneren van de opstelling en aan
bevelingen voor verbeteringen en nader onderzoek zijn opgenomen in hoofd
stuk 9. 
Diverse afl.eidingen, beschrijvingen en meetresultaten zijn opgenomen als 
Appendices. De listings van de programmatuur die ontwikkeld is, zijn we
gens hun omvang opgenomen in een apart verslag (Bijlard, 1988). 
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Hoofdstuk 2 

Theorie, achtergronden 

2.1 Piekdetectie-model van het visuele sys
teem 

Bij onderzoek naar het menselijke visuele systeem 1 wordt gebruik gemaakt 
van diverse modellen, die het mogelijk moeten maken gevonden meetresul
taten te generaliseren. 
In het kader van het hier beschreven experiment zal gebruik gemaakt 
worden van een piekdetectie-model, dat bijvoorbeeld voor detectie in het 
plaatsdomein door Limb en Rubinstein beschreven is (Limb en Rubinstein, 
1977). Met behulp van dit model is het mogelijk diverse verschijnselen die 
optreden bij het waarnemen van helderheden van lijn- en balkvormige sti
muli te verklaren. Het piekdetectie-model is een zogenaamd een-kanaals 
model (Engels: single-channel model). Een schematische weergave van het 
model wordt gegeven in figuur 2.1. Het piekdetectie-model is grofweg onder 
te verdelen in drie delen, die in het vervolg besproken zullen worden. 

2.1.1 Filter 

Als ingangssignaal beschouwen we een lijnvormige stimulus, waarvan de 
verlichtingssterkte in de tijd kan veranderen (zie figuur 2.2). Het signaal 
S(x, t) = e · p(x, t, ~x, ~t) 
met (x t ~x ~t) = { 0 als x < 0 of x > ~x oft< O oft> ~t 

p ' ' ' 1 als 0 < x < ~x en 0 < t < ~t 

1 Het begrip "visuele systeem" heeft niet alleen betrekking op de ogen, maar ook op de 
verdere verwerking van de eignalen door de hereenen. 

5 



S (x,t) 

FILTER 

Figuur 2.1: 

RUISBRON 

n(x, t) 
DREMPEL 

DETECTOR 

Piekdetectie-model van het menselijke visuele systeem. 

(Limb en Rubinstein, 1977.) 

r e(:r, t) 
Ern(:r, t) 

:r--+ 

Figuur 2.2: Het ingangssignaal 5(2:, t) = E • p(%, t, .6.%, .6.t) met 

(2: t .6.% .6.t) = { 0 als % < 0 of% > .6.% oft < 0 oft > .6.t 
p ' ' ' 1 als 0 < 2: < .6.% en 0 < t < .6.t 

z(x, t) 

is de lijnvormige verandering van de retinale verlichtingssterkte (zie Ap
pendix B) ten opzichte van een achtergrond, bestaande uit lijnen met een 
lagere intensiteit. Hierbij is t de lopende tijd en x de positie van de lijn op 
de retina, gemeten in verticale richting. (Op de fovea geldt: x = 0.) 

Het binnenkomende signaal S(x, t) wordt in eerste instantie verwerkt 
door een filter, dat gekarakteriseerd kan worden door een impulsrespon
sie U6(x, t). Tijdens het experiment zal gewerkt worden met een signaal 
S(x, t), dat slechts een zeer kleine uitwijking is van de stationaire toestand 
(luminantie-variaties rondom de detectiedrempel}. Er wordt aangenomen 
dat bet filter voor een dergelijk klein signaal een lineair en plaats- en tijd-
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sterkte 1 
· stimulus 1 

wel detectie 

stimulus 2 
sterkte----+ 

Figuur 2.3: Lineaire werking van bet filter: D 1 en D2 zijn de 
drempelwaarden van 11timulu11 1 resp. 11timulu11 2, wanneer deze 
afzonderlijk aangeboden worden. De lijn in de grafiek geeft bet 
lineaire verband aan bij gelijktijdige aanbieding. De drempel 
wordt in dit geval bij lagere stimulusinten11iteiten overschreden. 

invariant gedrag vertoont. 

Uit deze aannarne van lineariteit ( qua.si-lineair gedrag) volgt dat, wan
neer twee stimuli tegelijk worden aangeboden, de responsie van het filter 
de sorn zal zijn van de responsies op beide stimuli afzonderlijk. Dit wordt 
in figuur 2.3 geillustreerd. 

Plaatsinvariantie (isotropie en homogeniteit) is een aanname, die een ho
mogene receptorenverdeling op het netvlies impliceert. Zoals uit figuur 2.4 
blijkt, is de verdeling van staafjes en kegeltjes over het netvlies verre van ho
mogeen. Vooral in de buurt van de fovea zijn grote verschillen. Wanneer we 
echter het gehele systeern beschouwen, indusief de dwarsverbindingen, zal 
de inhornogeniteit waarschijnlijk binnen redelijke grenzen vallen. Verticale 
symmetrie ten opzichte van de fovea2 is, gezien figuur 2.4, te rechtvaardigen. 
Voor puntbronnen is verticale symrnetrie experirnenteel bevestigd (Blom
maert en Roufs, 1981). 

2Verticale symmetrie van het oog impliceert dat een stimulus op een bepaalde afstand 
boven de fovea eenzelfde invloed ter plekke van de fovea zal hebben, als een stimulus op 
gelijke afstand onder de fovea. 
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Figuur 2.4: Receptorenverdeling op bet netvlies. 
(Naar Pirenne M.H., (1962). Uit: Davson H., "The Eye", Aca
demic Press.) 

2.1.2 Ruisbron 

Alie stochastische signalen, die in het model v66r de detector voorkomen, 
kunnen Worden gedacht te zijn gegenereerd door een ruisbron. Dit is toe
gestaan, aangezien de fotonruis onder deze condities verwaarloosbaar is ten 
opzichte van de biologische ruis van het systeem (Ruddock, 1969). 
Limb en Rubinstein postuleren voor de ruis een Gaussische kansdicht
heidsfunctie, met een gemiddelde van nul en een eenheidsvariantie. Het 
is gebleken dat de resultaten bij gebruik van het piekdetectie-model slechts 
weinig afhangen van de keuze van de kansdichtheidsfunctie van de ruisbron 
(Limb en Rubinstein, 1977 (voor het plaatsdomein) en Roufs, 1974a (voor 
het tijddomein)). De ruisbron n(x, t) wordt opgeteld bij het gefilterde sig
naal u(x,t). In deze ruisbijdrage is ook de drift van het beslissingscriterium 
opgenomen. In de volgende paragraaf wordt hier nader op ingegaan. 

2.1.3 Drempeldetector 

Het signaal y(x, t), bestaande uit het gefilterde ingangssignaal u(x, t) en 
de ruisbijdrage n(x,t), wordt toegevoerd aan een drempeldetector. Deze 
functie wordt aan de hersenen toegeschreven. 
De drempeldetector werkt volgens een piekdetectiemechanisme: wanneer 
het maximum van een signaal y(x, t) boven een bepaalde interne drempel 
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l 
Detectie: 

verheldering 

u(x, t) + n(x, t) 

Tijd 

Figuur 2.5: Piekdetectie: indien bet maximum van het signaal 
y(x, t) boven een bepaalde interne drempel D+ uitkomt, wordt 
een verheldering waargenomen. 

n+ uitkomt, wordt de stimulus waargenomen als een "verheldering" 3 • Uit 
figuur 2.5 blijkt dat de detectie sterk beinvloedt wordt door: 

• ruis, inherent aan elk fysisch detectiesysteem. Door de ruis kan het 
maximum (of minimum) van het signaal y(x, t) verhoogd of verlaagd 
worden. 

• drift: een langzame variatie van de interne detectiedrempel (D+ = 
n+ (t)). Uit voorgaande experimenten is gebleken, dat onder andere 
door vermoeidheid van de proefpersonen, de drempel tijdens de me
ting kan toenemen. Ook is er een duidelijk verschil gebleken tussen de 
drempels van proefpersonen op verschillende dagen (Roufs f'n Blom
maert, 1981). 

De ruis en drift kunnen, zoals al eerder vermeld is, in het model opgenomen 
Worden in een ruisbron n(x, t). 

3 Evenzo geldt: als het minimum van y(x, t) kleiner i~ dan een int.erne drempel v-, dan 
wordt eveneens een "verandering" waargenomen (In geval van het plaatsdomein zie: Limb 
en Rubinstein, 1977 en in geval van het tijddomein: Roufs, 1974a). 
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A: 

i 
Eret(X) 

I I 
~II~ 

Ax 

Figuur 2.6: 
A. Stimulus Si 
B. Responsie R1 op stimulus S1 

B: 

1 
responsie 

1terkte 

U(x) 

,, 

x---+ 

2.2 Storingstechniek: het meten van de lijn
spreidfuncties 

2.2.1 Principe van de storingstechniek 

Om de responsie van een systeem op impulsvormige signalen te meten, 
kunnen we gebruik maken van de storingstechniek (Roufs en Blommaert, 
1981 en Blommaert en Roufs, 1981). Deze techniek berust kortweg op het 
feit, dat bij een lineair tijdinvariant systeem de responsies op afzonderlijke 
signalen opgeteld mogen worden. 

Beschouw de eendimensionale stimulus, die weergegeven is in figuur 
2.6.A. Het is een rechthoekige puls met een retinale verlichtingssterkte ten 
opzichte van de achtergrond gelijk aan c1 ( x) en een dikte Ax 4 • 

Een dergelijke stimulus S1 zal de in figuur 2.6.B geschetste responsie 
R1 tot gevolg hebben. De responsies van de lijnen op achtergrondniveau 
zullen zodanig in elkaar overvloeien, dat de achtergrond als continu ver
lopend wordt ervaren. In de responsie zijn een drietal fases te herkennen. 

'De index l bij e1(x) staat voor lijn. Er hier slechts l!prake van een lijn. Dit in 
tegenstelling tot de stimulus ec(x), die beetaat uit een combinatie van twee lijnen. 
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Figuur 2.7: 
A. Stimulus S2, bestaande uit pulsen P.0 en Pai op een achter
grond. 
B. Responsie R2 op stimulus S2. De onderbroken curves geven 
de responsies a.an op P.0 , resp. P.t. 
De getrokken curve is de tot ale responsie R2. 

--+ 

Een exciterende fase wordt geflankeerd door twee inhiberende fasen. Dit 
patroon is karakteristiek voor een lijnimpulsresponsie van het menselijke 
visuele systeem. De responsie is symmetrisch in het plaatsdomein. 

In figuur 2.7.A is de stimulus 8 2 weergegeven, die bestaat uit twee 
rechthoekige pulsen. Behalve de al eerder geschetste puls P.0 is er sprake 
van een tweede puls P.i. De puls P.i is in het plaatsdomein verschoven over 
een afstand x' en is bovendien een factor q verzwakt, ten opzichte van P.0 • 

In het voorgaande is aangenomen, dat het systeem in een klein werkgebied 
rondom de drempel5 een lineair plaats- en tijdinvariant gedrag vertoont. 
De responsies op beide impulsen P. 0 en P,1 zullen dus op een amplitu<le
factor na gelijk zijn (zie fi.guur 2. 7 .B). De afstand tussen beide responsies 
in het plaatsdomein is gelijk aan x'. Om de responsie R2 op de combinatie
stimulus 8 2 te verkrijgen, kunnen we op grond van lineariteitsoverwegingen 
de beide deelresponsies van de afzonderlijke pulsen optellen. Wanneer we 

5 Het drempelniveau is de stimulussterkte, waarbij de stimulus (puls) nog net zichtbaar 
is. 
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er nu nog zorg voor dragen, dat de factor q niet te groot is, zal het maxi
mum van de resulterende responsie nagenoeg samenvallen met de top van 
de responsie op Pat. (Een ondergrens voor de waarde van q wordt bepaald 
door de optredende ruis: de puls Pat mag niet "verdrinken" in de ruis. Bij 
metingen die in het verleden gedaan zijn, is gebleken dat q = 0.3 een re
delijke keuze is.) 
De verandering in de amplitude van ~e ten opzichte van ~,, om het maxi
mum van de responsie R2 op drempelniveau te brengen, is een maat voor de 
responsie van Pat (op drempelniveau) op de plaats van het maximum van 
Pao· Door de afstand6 x' tussen Pat en Pao te varieren, is het mogelijk om 
met Pao het gehele profiel van Pat af te tasten. De puls Pao wordt daarom 
ook sonde (peilstok) genoemd. 
De storingstechniek dankt zijn naam aan het feit, dat de responsie op de 
sonde Pao in feite gestoord wordt door de puls Pat· Deze laatste puls wordt 
dan ook stoorpuls genoemd. 
Een kwantitatieve bespreking van de storingstechniek volgt in paragraaf 
§2.2.3. 

2.2.2 Nomenclatuur: lijnspreidfuncties en lijnimpuls
responsies 

In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op de verschillende functies, 
die met behulp van de storingstechniek gemeten kunnen worden. 

- lijnspreidfunctie 

Wanneer we zoals in paragraaf §2.2.1 de afstand (plaats) tussen de beide 
pulsen Pao en Pat als parameter nemen, kunnen we spreken over een lijn
spreidfunctie. Voor het tijdgedrag van de gebruikte stimuli dienen we on
derscheid te maken tussen een lange en een korte stimulusduur: 

In het geval van lange, in de tijd stationaire stimuli, spreken we van een 
statische lijnspreidfunctie. In feite is de lengte van de simuli slechts beperkt 
tot ongeveer 600 mS. Om inschakelverschijnselen te elimineren, wordt ge
bruik gemaakt van stimuli die een tijdverloop hebben, zoals in figuur 2.8 is 
geschetst. Hines maakte in zijn experimenten gebruik van Gaussisch ver
lopende aanloop- en afvalcurven (Hines, 1976). Uit prakisch oogpunt en in 

6 Met "afstand" kan 1owel een plaatEI- als tijdverschuiving aangeduid worden (1ie 
verderop). 
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Figuur 2.8: Tijdgedrag van de stimuli, die gebruikt worden 
voor de meting van een atatiache lijnspreidfunctie. 

navolging van eerdere lijnspreidfunctie- metingen op het IPO, wordt hier 
gebruik gemaakt van een rechtlijnige aanloop en afval. 

Indien de stimulussterkte relatief snel varieert kunnen we spreken van 
een dynamische li;"nspreidfunctie. Bij voldoende korte pulsen noemen we 
de responsie de impulslijnspreidfunctie. In paragraaf §3.1 zal blijken, dat 
de stimuli gegenereerd worden met behulp van een televisie-monitor. De 
nalichttijd van het in de monitor toegepaste fosfor zal bepalend zijn voor 
de exacte duur van een pulsvormige stimulus. 

- lijnimpulsresponsie als functie van de tijd 

Indien niet de afstand x' (in het plaatsdomein) tussen sondepuls en stoor
puls als parameter genomen wordt, maar de tijdafstand T, is er sprake van 
een li;"nimpulsresponsie als functie van de ti;"d 7 • Bij een meting van een 
lijnimpulsresponsie als functie van de tijd worden de pulsen P.n en P., dni;; 
ten opzichte van elkaar in de tijd verschoven, maar op dezelfde plaats aange
boden. In figuur 2.9 wordt een en ander geillustreerd. 

- lijnimpulsresponsie als functie van plaats en tijd 

Wanneer bovenstaande methoden gecombineerd worden, is het mogelijk 

7 De stimuli worden weer pulsvorrnig in de tijd verondersteld. 
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Figuur 2.9: Stimulusconfiguratie bij bet meten van een lijn
impulsresponsie als functie van de tijd. De sondepuls P.0 en 
de stoorpuls Pai worden op dezelfde plaats Xcon.t aangeboden, 
maar verschoven in de tijd. 

om een totaalbeeld (zowel in tijd als in plaats) te verkrijgen van de respon
sie van het systeem op impulsvormige signalen. 
In dit geval is de stoorpuls P,t zowel in tijd (r) als in plaats (x') verschoven 
ten opzichte van de sondepuls Paa- Dit wordt in figuur 2.10 verduidelijkt. 
Een voorbeeld van de impulsresponsie van het visuele systeem als func
tie van zowel plaats als tijd wordt gegeven in figuur 2.11. Deze figuur is 
gebaseerd op metingen, die gedaan zijn door Beun en Vaessen (Beun en 
Vaessen, 1981). 

In het vervolg van dit verslag zal de gehele klasse van functies (statische
en dynamische lijnspreidfuncties en lijnimpulsresponsies) in het algemeen 
aangeduid worden met de term "lijnspreidfuncties". Wanneer er sprake 
is van een dynamische- of statische lijnspr.eidfunctie, zal dit, indien nodig, 
expliciet vermeld worden. 

2.2.3 K wantitatieve beschouwing van de storings
techniek 

In deze paragraaf worden de vergelijkingen afgeleid, waarmee de lijnim
pulsresponsie als functie van tijd en plaats vastgelegd kan worden. Hierbij 
wordt uitgegaan van de gemeten waarden van t 1 en !c en een aantal vaste 
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Figuur 2.10: Stimulusconfiguratie bij bet meten van een lijn
impulsresponsie als functie van tijd en plaats. De sondepuls 
P.0 en de stoorpuls P.1 worden in tijd en plaats verschoven 
aangeboden. 

systeemparameters. Uit de gevonden resultaten kunnen de formules voor 
de statische- en dynamische lijnspreidfuncties en de lijnimpulsresponsie als 
functie van de tijd als speciale gevallen afgeleid worden. 

Wanneer een bepaalde stimulus met luminantie Lv wordt aangeboden, 
geldt voor de verlicbtingssterkte van bet netvlies Erei per def:initie: 

in troland (Td) (2.1) 

De luminantie Lv wordt uitgedrukt in cd/m2, bet pupiloppervlak Ap in 
mm2

• Door de retinale verlicbtingssterkte uit te drukken in troland, wordt 
de invloed van pupilveranderingen geelimineerd. 

We bieden nu een stimulus aan, die in tijd en plaats een pulsvormig 
karakter beeft (zie figuur 2.12). Het increment van de retinale verlichtings
sterkte e1(x,t) ten gevolge van deze stimulus is gelijk aan: 

e1(x,t) = ALv x Ap x p(x,t,Ax,At) (2.2) 

Hierbij is ALv het luminantieverscbil tussen de puls en de acbtergrond. 
In het experiment zal alleen gebruik gemaakt worden van heldere lijnen 
op een minder beldere acbtergrond, zodat e1(x, t) groter dan nul is. We 
kunnen de stimulus uit figuur 2.12 opvatten als een 6-functie in plaats en 

15 



··- •. 40 "-..... d 

r·····t. """""Z•JOrenJ 

Figuur 2.11: Genormeerde impulsreeponsie op een lijnvormige 
stimulus in plaats en tijd (Beun en Vaessen, 1981). 

tijd, met gewogen energie-inhoud c1(x, t) · Ax· At. De responsie van het 
visuele systeem, dat lineair wordt verondersteld, is gelijk aan: 

R(x,t) = c1 ·Ax· At· U6(x,t) 

Dit is de eenheidsresponsie op een 6-puls (de impulsresponsie), ver
menigvuldigd met een gewogen energie. 
In het algemeen moet de impulsresponsie van het visuele systeem 
geschreven worden als: 

U6 = U6(x, x', t, r). 

Hierin is x de plaats van fixatie en x' de afstand tussen de fixatieplaats en de 
plaats waar de lijnvormige stimulus wornt aangt>bon.-n. Mt>t. dt> pt1ram.-t..-r t 
wordt de lopende tijd aangeduid en r is het tijdsinterval tussen sondepuls en 
stoorpuls. Het visuele systeem is invariant in plaats en tijd verondersteld. 
De impulsresponsie kan dus ook beschreven worden met relatieve tijd- en 
plaatsvariabelen: 

U6 = U6 (x - x', t - r). 

Voor de stimulus uit figuur 2.12 geldt: x' = O en r = O (slechts een enkele 
puls), zodat dit resulteert in vergelijking 2.2. 
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Figuur 2.12: Een stimulus met een pulsvormig karakter in 
plaats en tijd. De puls P. 0 heeft een retinale verlichtingsterkte 
ten opzichte van de achtergrond ter grootte t1(x, t). 

De aangeboden stimulus zal gedetecteerd worden als het maximum van 
de responsie een interne drempelwaarde n+ overschreidt. Er geldt dan: 

max{£1 • !l.x · !l.t · U6(x, t)} ~ n+ (2.3) 

Wanneer het maximum bereikt wordt op het tijdstip t = tm dan geldt: 

(2.4) 

We bieden nu een combinatie-stimulus aan, die bestaat uit voorgaande 
sondepuls en een identieke gelijkvormige stoorpuls (zie figuur 2.10). De 
stoorpuls is in plaats en tijd verschoven ten opzichte van de sondepuls en 
de amplitude van de stoorpuls is een factor q kleiner dan de amplitude van 
de sondepuls. Er treedt nu detectie op als geldt: 

max{£c. !l.x. !l.t. U6(x,t) + q. f:c. !l.x. !l.t. Uf(x - x',t - T)}? v+ (2 .. r;) 

Zoals in paragraaf §2.2.1 beschreven is, valt het maximum van de totale 
responsie samen met het maximum van de responsie op de sondepuls alleen, 
indien q voldoende klein gekozen wordt: 

f:c. !l.x. !l.t. U6(x,tu:) + q. f:c. !l.x. !l.t. U6(x - x',tez - T) ~ n+ (2.6) 

In eerste benadering wordt aangenomen dat de ruisstructuur zodanig is, 
dat bij het gelijkteken de waarnemingskans 50 % is. De factor £ is dan 
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dus gelijk aan de veelal gehanteerde (en ook hier gebruikte) definitie van 
de stimulusdrempel (e = ed)· De ongelijkheden 2.4 en 2.6 gaan nu over in 
de volgende gelijkheden: 

U5(x, tH) 1 
-D+(t 1) e1 · /)..x · f)..t 

(2.7) 

U5(x, tez) U5(x - x', tez - r) 1 --'---'"- + q = ----
D+ ( t2) D+(t2) ec·/)..x·/)..t 

(2.8) 

In plaats van n+ is in bovenstaande vergelijkingen n+(ti) resp. n+(t2) 
geschreven. De interne drempel D+ is immers, zoals reeds in §2.1.3 
beschreven is, onderhevig aan variatie in de tijd. 

We voeren nu in plaats van U6 (x - x', tez - r) als verkorte schrijfwijze in: 
U6 (-x', -r). Wanneer we er nu voor zorgen dat de sondepuls altijd foveaal 
aangeboden wordt (d.w.z: x' = 0), dan gaat bovenstaand stelsel vergelij
kingen over in: 

U6 (0,0) 1 

D+(ti) e1 • /)..x · /)..t 
(2.9) 

U5(0, 0) U5(x', -r) 1 
-"'---~ + q = ----
D+ (t2) D+ (t2) ec · /)..x · /)..t 

(2.10) 

Hierbij is tevens gebruik gemaakt van de veronderstelling, dat U6(x, t) sym
metrisch is ten opzichte van x, zodat U6(-x',-r) = U6 (x',-r). 
Wanneer we de beide drempelmetingen voor de bepaling van de drempel
waarden van e1 resp. ec vlak na elkaar uitvoeren (in zogenaamde "fast 
pairs" (Roufs en Blommaert, 1981)), dan mag gesteld worden: 

Door beide vergelijkingen 2.9 en 2.10 van elkaar af te trekken ontstaat: 

(2.11) 

ofwel: 
U5(x', -r) 1 ( 1 1) 

D+ (ti) = q · /)..x · /)..t ec - e1 
(2.12) 
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Orn de invloed van de drift op de drernpel te elirnineren, wordt nu de 
dimensieloze genormeerde lijnimpulsresponsie u; (x'' -r) ingevoerd: 

u;(x', -r) = U.s(x', -r) = _! (.:.!. - 1) (2.13) 
U.s(O, 0) q cc 

(Deze vergelijking wordt verkregen door vergelijking 2.12 te delen door 
vergelijking 2.9.) De normeringsfactor NFDi is gelijk aan: 

NFDi = U6 (0,0) = 1 
(Td·s·bgrnint1 (2.14) 

D+(ti) c1 • ~x · ~t 

Deze factor bevat het effect van de drift en kan over alle rnetingen i worden 
gerniddeld. De absolute lijnirnpulsresponsie, uitgedrukt in n+ -eenheden, 
wordt nu: 

U6(x', -r) - u·( I ) NFDi D+ - .s x ,-r . (2.15) 

waarin NFDi de norrnfactor is, gerniddeld over alle rnetingen. 

Voor de statische lijnspreidfunctie kan bijvoorbeeld op analoge wijze wor
den afgeleid: 

ofwel: 

Hierbij geldt: 

en: 

Us(x') __ 1_ (_!_ _ _!_) 
fl+ q · ~x cc c1 

Us(x') = U*(x') · NFSi 
D+ s 

1 
NFSi =--

c1·~x 
(Td·bgrnint 1 

U*(x') = ! (cz - 1) 
S q cc 

(2.16) 

(2.17) 

In voorgaande vergelijkingen worden de functies U6(x', -r) en U8 (x') 
uitgedrukt in de drernpelwaarden van c1 en cc en een aantal systeernpara
rneters. Indien we bijvoorbeeld de waarde van U6 (x', -r) willen bepalen bij 
een bepaalde waarde x~ van x' en rc van r, dan dienen bij deze instellingen 
de drernpelwaarden van c1 en cc gemeten te worden. De lijnirnpulsres
ponsie U6 (x', -r) kan met behulp van de gevonden drernpelwaarden en de 
ingestelde waarden van q, ~x en ~t berekend worden. 
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Hoofdstuk 3 

Realisatie van de stimuli 

Om de lijnspreidfunctie van het menselijke visuele systeem te meten, wordt 
in dit experiment gebruik gemaakt van een TV-monitor (met kathodestraal
buis of "CRT"). Het blijkt gezien de aard van het systeem niet mogelijk 
om met een monitor rechthoekige lijnprofielen in plaats en tijd te genere
ren. De consequenties van het gebruik van een monitor voor de generatie 
van stimuli voor een lijnspreidfunctiemeting, zullen in dit hoofdstuk worden 
besproken. 

3.1 De vorm van de stimuli in de praktijk 

Bij een TV-monitor wordt een beeld gegenereerd, doordat een elektronen
straal fosfordeeltjes aanslaat, zodat deze licht gaan uitstralen. Bij de gene
ratie van een beeld beschrijft de elektronenstraal van links naar rechts lijnen 
op het monitorscherm, beginnende vanuit de linkerbovenhoek. Figuur 3.1 
geeft een schematische weergave van een televisiebeeld (Engels: frame). 
Het huidige systeem is zodanig ingericht, dat een beeld opgebouwd is uit 
twee halve beelden (Engels: rasters). D~ lijnen waaruit deze twee rasters 
bestaan, worden na elkaar geschreven en liggen precies tussen elkaar in 
(interliniering). Als we de beeldlijnen van boven naar beneden nummeren 
van 1 tot 625, dan blijkt het ene raster te bestaan uit alleen de oneven 
beeldlijnen en het andere raster uit alleen de even lijnen. We kunnen 
spreken van het "even-" en het "oneven raster". De tijd waarin een raster 
geschreven wordt is 20 mS. Een geheel beeld wordt dus in 40 mS op het 
scherm geschreven. Ofschoon de herhalingsfrequentie van het gehele beeld 
in principe slechts 25 Hz is (1/40 mS), ervaart het menselijke visuele sys
teem als het ware een frequentie van 50 Hz (1/20 mS), waardoor de beeld-
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Figuur 3.1: Een televisiebeeld bestaande uit 625 lijnen. De 
oneven lijnen vormen samen bet "oneven raster", de even 
lijnen bet "even raster". (NB: modernere High Defini
tion-weergavesystemen werken met bet dubbele aantal beeld
lijnen.) 

624 

flikker als minimaal ervaren wordt. Wanneer we de temporele eigenschap
pen van het menselijke visuele systeem beschouwen, dan blijkt het systeem 
vrij ongevoelig te zijn voor variaties in de luminantie (flikker) van een punt
bron. Het visuele systeem is erg gevoelig voor luminantie-fluctuaties van 
een groot vlak (groot veld). De flikkerdrempel 1 voor een lijnvormige sti
mulus blijkt tussen deze beide uitersten te liggen. Bij het hier beschreven 
experiment wordt bovendien gewerkt met stimuli, die slechts een zeer kleine 
uitwijking zijn ten opzichte van de stationaire toestand. Door de kleine am
plituden van de gebruikte signalen zal weinig last van flikker ondervonden 
worden. 

1 De fiikkerdrempel is het intensiteitsniveau, waarbij fiikker nog net zichtbaar is. 
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Figuur 3.2: De werking van een kathodestraalbuis 

3.1.1 Plaatseigenschappen van de stimulus 

De beeldlijnen worden door een elektronenstraal op het scherm geschreven. 
Deze elektronenstraal is een bundel elektronen, die in het elektronenkanon 
achter in de beeldbuis gegenereerd, gefocusseerd en versneld wordt. Met 
behulp van een systeem van afbuigspoelen kan de straal over het scherm ge
stuurd worden. Een opengewerkte afbeelding van een beeldbuis is gegeven 
in figuur 3.2. Gezien de aard van het generatieproces van de elektronen en 
hun onderlinge wisselwerking, zal de elektronenstraal een Gaussisch profiel 
hebben. De op het beeldscherm geschreven lijnen zullen daarom, bij een 
homogene verdeling van de fosfordeeltjes over het scherm, geen rechthoekig 
maar een Gaussisch profiel vertonen. (Dit zal aangetoond worden in para
graaf §6.2.2) 

Beschouwen we nogmaals de afleiding, zoals die gegeven is in paragraaf 
§2.2.3. De oppervlakte onder het lijnprofiel (weergegeven in figuur 3.3) 
blijkt van cruciaal belang te zijn: het oppervlak !:ix· Lequi is namelijk een 
maat voor de energie van de stimulus en komt, op een factor na 2 , voor in 
formule 2.11. In dit geval wordt de (6-)pulsvormige functie met "energie" 

2 Wanneer we de luminantie vermenigvuldigen met de pupiloppervlakte Ap, dan ver
krijgen we de retinale verlichting1111terkte s. Zie ook paragraaf §2.3.3. 
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Figuur 3.3: Het profiel van een beeldlijn: een Gaussische func
tie. Een pulsvormige functie met gelijke energie (oppervlak 
onder de kromme) is gestreept weergegeven. 

l:l.x · Lequi benaderd met een Gaussische functie met gelijke "energie" (op
pervlak onder de kromme) l:l.x · Lequi· 

Metingen van lijnprofielen worden besproken in paragraaf §6.2. 

3.1.2 Tijdeigenschappen van de stimulus 

Zoals in het voorgaande beschreven is, werkt het huidige televisiesysteem 
met een beeldherhalingsfrequentie van 25 Hz. Het luminantieverloop van 
een bepaald punt dat gelegen is op een beeldlijn (de nalichtkromme), zal 
daardoor een periodiek gedrag in de tijd vertonen. Dit wordt geillustreerd 
in figuur 3.4. 

In de tijd die ligt tussen twee passages van de elektronenstraal ( 40 mS), 
zal de luminantie van het punt op de beeldlijn afvallen volgens een expo
nentiele functie ( een e-macht of afhankelijk van de toegepaste fosfor een 
combinatie van e-machten). De grootte van de bij deze afval behorende 
tijdconstante(n) is afhankelijk van de eigenschappen van de fosfor, die in 
de beeldbuis is aangebracht. 
Vaak wordt er gebruik gemaakt van een mengsel van twee of meer fosforen. 
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Figuur 3.4: Het verloop van de luminantie van een punt gelegen 
op een beeldlijn. 

De toegepaste componenten kunnen verschillende nalichttijden s hebben. 
(De uitdovingskarakteristiek van een punt zal in zo'n geval verlopen vol
gens een combinatie van e-machten.) In figuur 3.5 is een nalichtkromme 
geschetst, zoals die optreedt bij toepassing van een combinatie van een 
"snelle" fosfor (korte nalichttijd) en een "langzame" fosfor (lange nalicht
tijd). 

In figuur 3.6.A is een rechthoekige puls afgebeeld, waarop de afleidingen 
uit hoofdstuk 2 gebaseerd zijn. Het zal nu duidelijk zijn, dat deze "ideale 
stimulus" met een monitor niet gegenereerd kan worden. Figuur 3.6.B 
toont de best mogelijke benadering: een Gaussische verdeling als functie 
van de plaats en een tijdverloop volgens een e-macht (of combinatie van 
e-mach ten). 

3.2 Beperkingen bij de keuze van meetpun
ten 

De in paragraaf §3.1 besproken opbouw van een televisiebeeld heeft twee 
belangrijke consequenties: 

3 De na.lichttijd wordt gedefinieerd ali; de tijd die verstrijkt tUl'!!en het t.ijdi;tip dat de 
maximale intensiteit optreedt en het tijdi;tip waarbij de intensiteit. gedaald is tot 10 % 
(of 1 %) van de maximale waarde (Kamler, 1969). 
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r 

Tijd na het ophouden van de excitatie ~ 

Figuur 3.5: De nalichtkromme van een combinatie van een 
"snelle" - en een "langzame" fosfor. 

1. Aangezien de beeldherhalingsfrequentie 25 Hz bedraagt, is de mini
male tijdsduur tussen twee lijnen die op dezelfde plaats geschreven 
worden 40 mS (= 1/25 Hz). De elektronenstraal passeert immers 
elke 40 mS dezelfde plaats op het scherm. De tijdsduur tussen twee 
beeldlijnen, die op dezelfde plaats geschreven worden, is in het alge
meen een veelvoud van 40 mS. 

2. Twee lijnen, die op hetzelfde ti;"dstip 4 op het beeldscherm geschreven 
worden, liggen minimaal twee lijnafstanden uit elkaar. Door de 
toegepaste interliniering geldt dat de afstand tussen twee gelijktij
dig geschreven lijnen een veelvoud is van twee. Bij formule 2.15 
geldt dus, bij gebruik van een monitor, de restrictie: r = n x 40 mS 
(nE { ... ,-2,-1,0,1,2, ... }). 

In principe houden deze beide verschijnselen beperkingen in voor de keuze 
van de meetpunten van lijnspreidfuncties. 

3.2.1 Plaatscorrectiefactor Cx 

Met behulp van een kunstgreep blijkt het toch mogelijk te zijn om 
ook punten van een lijnimpulsresponsie te meten, waarvoor geldt: 

"Twee lijnen, die niet op der;elfde plaats in een raster liggen, kunnen in feite nooit precies 
tegelijkertijd geschreven worden. Het tijdsverschil dat optreedt tussen twee beeldlijnen, 
die in hetr;elfde raster op een niet te grote afstand van elkaar liggen, wordt verwaarloo11baar 
verondersteld ten opzichte van de tijdcon21tante van het visuele 21ysteem. 
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r=nX40+20mS (nE{ ... ,-2,-1,0,1,2, ... }). Dit wordt toegelicht 
aan de hand van een voorbeeld. 
Stel dat we een aantal punten willen meten van een lijnimpulsresponsie als 
functie van de tijd. Normaliter worden er dan twee pulsen aangeboden, 
op dezelfde plaats x = O, maar ten opzichte van elkaar verschoven in de 
tijd (r = n x 40 mS met n E { ... ,-2,-1,0,1,2, ... }) Wanneer we nu de 
stoorpuls een lijnafstand verder aanbieden 5 ' zullen stoorpuls en sondepuls 
in verschillende rasters terechtkomen. Hierdoor zal er een tijdsverschil van 
20 mS ontstaan tussen beide pulsen. (In het algemeen: r = n x 20 mS 
(n E { ... ,-3,-1,1,3, ... })). Een probleem is echter dat de stoorpuls bij 

verschuiving naar het andere raster, niet meer op de goede plaats wordt 
aangeboden. Er is een correctie nodig. Het gevonden meetpunt van de 
genormeerde lijnimpulsresponsie als functie van de tijd moet gedeeld wor
den door de zogenaamde plaatscorrectiefactor Cz, waarvoor geldt (van Gool 
en Speekenbrink, 1982 en Eggen en Bekkers, 1984): 

c = u;(1,o) 
z u;(o,o) (3.1) 

De factor U6(1,0) kan benaderd worden door interpolatie uit u;(o,o) en 
u; (2, 0). De term u; (O, 0) is per definitie gelijk aan 1. u; (2, 0) kan op 
de normale manier (zonder correcties) gemeten worden. De plaatscorrec
tiefactor Cz geldt uitsluitend om van lijnafstand 1 naar lijnafstand 0 over 
te gaan. 

3.2.2 Tijdcorrectiefactor Cf 
Op analoge wijze blijkt het mogelijk punten van bijvoorbeeld een dynami
sche lijnspreidfunctie te meten, die op een oneven lijnafstand van elkaar 
liggen. In dit geval kunnen de stoorpuls en de sondepuls niet meer tegelij
kertijd ( r = 0) worden aangeboden, maar 20 mS verschoven in de tijd. Dit 
is het gevolg van het feit dat wanneer twee pulsen op een oneven lijnafsta.nd 
van elkaar liggen, ze in verschillende rasters geschreven worden. 
Voor de tijdcorrectie/actor Cf geldt: 

(3.2) 

5 De stoorpuls wordt bijvoorbeeld aangeboden op x = 1, de sondepuls op x = 0. 
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met Xi E {2, 4,6, ... }. De term Ut(xi, -20) kan worden benaderd door in
terpolatie uit Ut(xi, -40) en Ut (xi, 0). Beide factoren kunnen direct geme
ten worden. Voor de volgens formule 3.2 gedefinieerde tijdcorrectiefactor 
ct gelden de volgende beperkingen: 

• c; is niet constant voor alle lijnafstanden. Van Gool en Speekenbrink 
maken gebuik van twee verschillende tijdcorrectiefactoren: voor de 
oneven lijnafstanden tussen x = 0 en x = 8 wordt een tijdcorrectiefac
tor geschat van 0,6; voor x > 8 (x oneven) volgt uit de schatting op 
basis van de meetresultaten c; = 0, 7. 

• De tijdcorrectiefactor geldt alleen om van T = 20 mS naar T = 0 mS 
over te gaan. 

Bij de meting van een statische lijnspreidfunctie hoeft niet met een tijd
correctiefactor rekening gehouden te worden. Door de lengte van de quasi
statische stimuli (zie figuur 2.8) wordt er praktisch gemiddeld over de tijd. 
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Hoofdstuk 4 

Beschrijving van de 
meetopstelling 

In hoofdstuk 2 zijn de formules afgeleid, waarmee lijnspreidfuncties bepaald 
kunnen worden uit de bij experimenten verkregen meetresultaten. Om 
de stimuli voor dergelijke experimenten te genereren, wordt gebruik 
gemaakt van de in fi.guur 4.1 schematisch weergegeven meetopstelling. De 
gegenereerde stimuli zijn niet ideaal: ze vertonen de eigenschappen, die in 
hoof dstuk 3 besproken zijn. 
In dit hoofstuk zullen de opbouw en eigenschappen besproken worden van 
de componenten, waaruit de meetopstelling is opgebouwd. 

4.1 De meetcomputer 

De computer verricht in de meetopstelling zowel een reken- als besturings
taak. De videogenerator (PLG), die zelf ook uitgerust is met een micro
processor, ontvangt zijn besturingscommando's van de meetcomputer. De 
digitale patronen, die door de videogenerator omgezet worden in videosig
nalen, worden eveneens door de meetcomputer berekend. 

In de meetopstelling wordt gebruik gemaakt van een Apple Ile
microcomputer, die in het vervolg aangeduid zal worden als "de Apple". 
Om het voor de Apple mogelijk te maken data uit te wisselen met de video
generator, is in slot 1 nummer 2 een IEEE-488-interface kaart geinstalleerd 

1 Een slot is een connector in de Apple, waarin een uitbreidingskaart met een speciale 
functie gestoken kan worden (Apple Computer Inc., 1980.) 
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Figuur •.I: Een echematische weergave van de meetopstelling, 
waarmee lijnspreidfuncties gemeten kunnen worden. 

2 Een voordeel van het gebruik van de gestandaardiseerde paralelle IEEE-
488-bus is, dat in plaats van de Apple iedere andere computer die beschikt 
over een IEEE-488-interface gebruikt kan worden. 

De IEEE-488-interface kaart wordt ondersteund door het software
pakket "LAB IEEE", dat bestaat uit een verzameling losse procedures ( J. 
A. de Bruijne). Met behulp van dit pakket, geschreven in Apple Pascal en 
6510-Assembler, is het mogelijk data te versturen en te ontvangen via de 
IEEE-488-bus. 

Een in slot 0 geinstalleerde Apple Pascal Language Card maakt bet mo
gelijk de Apple te programmeren in Pascal. 
Al snel bleek dat alle aanwezige software te traag of te weinig flexibel was 
voor dit experiment. Alie ijk- en experimenteersoftware is opnieuw ont
wikkeld in Apple (UCSD) Pascal versie 1.2. Deze laatste versie maakt, in 
tegenstelling tot eerdere versies, gebruik van bet gehele geheugen van de 
Apple (128 Kbyte). (Alie versies kunnen overigens gebruikt worden met de 

2 Voor een beschrijving van de IEEE-488-interface kaart wordt verwezen naar J. A. de 
Bruijne, Apple Support Group, Philips Nat. Lab. 
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aanwezige Apple Pascal Language Card.) Een beschrijving van de meet
software wordt gegeven in hoofdstuk 7. 

De Apple beschikt over twee floppy disk-drives voor de opslag van pro
grammatuur en data. Met behulp van een printer is het mogelijk om 
gegevens (bijvoorbeeld meetresultaten of programmatuur) af te drukken 
op papier. 

4.2 Prograrnrneerbare Lijnen-Generator 
(PLG) 

Het hart van de meetopstelling wordt gevormd door de videogenerator: de 
.£.rogrammeerbare Lijnen-..Generator of kortweg PLG. 
De PLG is in staat beelden of beeldopeenvolgingen te genereren, bestaande 
uit lijnpatronen, waarbij elke lijn een constante sterkte langs de lijn heeft 
3 

Zoals in hoofdstuk 3 beschreven is, bestaat een beeld uit 625 lijnen, die in 
twee rasters na elkaar geschreven worden. Van deze 625 lijnen zijn alleen 
de niveau's van de middelste 512 lijnen afzonderlijk programmeerbaar. De 
113 lijnen die niet programmeerbaar zijn, vallen aan de boven- en onderkant 
van het beeld en krijgen hetzelfde niveau als lijn 0. 
De volgorde waarin de beelden gegenereerd worden is eveneens door de ge
bruiker te programmeren. 

Een uitgebreide beschrijving van de PLG is te vinden in IPO
handleiding nummer 77: "De Programmeerbare Lijnengenerator (PLG)", 
van J. G. Jonker. In het vervolg van deze paragraaf zal aan de hand van 
het blokschema van de PLG, dat gegeven is in figuur 4.2, wat nader worden 
ingegaan op de belangrijkste eigenschappen. 

De belangrijkste communicatie van de PLG met de buitenwereld ver
loopt via een IEEE-488-interface. Via de IEEE-488-bus ontvangt de PLG 
besturingscommando's (command records) van de meetcomputer. Ook 
beelden worden via deze bus overgezonden als blokken van 512 bytes, de 
zogenaamde pattern-records 4 • 

3 Een variatie van de sterkte in horizontale richting is niet mogelijk. Het geproduceerde 
beeld is qua sterkte {luminantie) eendimensionaal. 

4 0nderschrift: zie volgende bladzijde. 
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bare Lijnen-Generator (PLG) 
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De digitale beeldinformatie in de vorm van bytewaarden, wordt in de PLG 
eerst omgezet naar 12-bits getallen. Dit gebeurt met behulp van een conver
sietabel. Vervolgens worden de 12-bits waarden door een digitaal-analoog 
converter (video-DAC) omgezet naar een analoge videospanning, die wordt 
toegevoerd aan een monitor. Het conversieproces wordt nader toegelicht in 
paragraaf §5.2. 
Het beeldgeheugen in de PLG heeft een grootte van 50 Kbyte en is dus 
geschikt voor de tijdelijke opslag van 100 verschillende beelden. 

Het is mogelijk om de volgorde waarin de beelden gepresenteerd worden 
te programmeren. Dit gebeurt door een zogenaamd sequence-record van de 
Apple naar de PLG te zenden. Een sequence-record is opgebouwd uit ver
schillende states: toestanden waarin de PLG kan verkeren. Een voorbeeld 
van een state wordt gegeven in figuur 4.3. Elke state heeft een output: 
het nummer van het beeld dat gegenereerd moet worden (0 ... 99, zie bij
voorbeeld "$08" in fi.guur 4.3) en het aantal beeldtijden van 40 mS dat dit 

Elke lijn heeft een intensiteitswaarde tussen 0 en 255 en kan gerepresent.eerd worden mt't 
een byte. Een geheel beeld, bestaande uit 512 programmeerbare lijnen, kan dus gecodeerd 
worden ale een blok van 512 bytes (= 0,5 Kbyte). 
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sen STATE Sol 
S09 ER VOLGEN NOG 9 BYTES VOOR DEZE STATE 
SOB GENEREER BEELD NUMMER SOB 
SOA DOE DIT GEDURENDE 10 (=SOA) BEELDTIJDEN 
SOl ALS DIGIT. INPUTS HET GETAL $01 VORMEN, 
S03 GA DAN NAAR STATE $03 
$02 ALS ZE $02 VORMEN, 
S04 GA DAN NAAR STATE $04 
sos ALS ZE $OF VORMEN I 
SOl GA DAN WEER NAAR DEZE STATE ($01) 
SOS GA NAAR STATE $OS 

-S02-STATE S02- - - -

Figuur 4.3: Een voorbeeld van een state uit een sequence-record 

moet gebeuren (zie bijvoorbeeld "$0A" in figuur 4.3). Als de output van 
een bepaalde state geproduceerd is, komt de PLG normaal gesproken in 
de eerstvolgende state van het sequence-record terecht, weer met een eigen 
output. Elke state kan echter ook uitgebreid worden met sprongen naar 
andere states. De volgende state is dan afhankelijk van de toestand van de 
vier digitale ingangen, die aanwezig zijn op de voorkant van de ka.st van de 
PLG. Op deze ingangen worden tijdens het experiment twee antwoordkast
jes aangesloten, waarmee de proefpersoon de opeenvolging van beelden kan 
beinvloeden. De antwoordkastjes worden beschreven in Appendix C. Een 
nadere beschrijving van de bij dit experiment gebruikte sequence-records 
komt aan de orde bij de beschrijving van de experimenteersoftware. 
De PLG beschikt over een sequence-record-geheugen van 1 Kbyte. Het aan
tal states dat hierin geprogrammeerd kan worden zal afhankelijk zijn van 
de lengte van de afzonderlijke states. 

In de communicatie tussen de PLG en de Apple kunnen fouten optre
den. De PLG kan de Apple op de hoogte stellen van bet optreden van 
een communicatiestoring, door het verzenden van een service-request met 
bijbehorende foutcode. De Apple kan hieruit opmaken wat er verkeerd 
gegaan is bij het transport van de data over de IEEE-488-bus. 
Tijdens de generatie van de beelden, kan de PLG informatie naar de Apple 
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de output gege• record waarmee 

identifier PLG bezig ia oereerd wordt 

Figuur 4.4: Een overzicht van de verschillende records, 
wu.rmee de Apple en de PLG met elk&ar communiceren. 

zenden, die betrekking heeft op de toestand waarin de PLG verkeerd. Wan
neer van deze laatste optie gebruik gemaakt wordt, verzendt de PLG bij 
het begin van ieder beeld (elke 40 mS) een zogenaamd current-state-record. 

Om het mogelijk te maken de diverse informatie te herkennen, wordt 
bij elk record (sequence-record, pattern-record, current-state-record en 
command-record) de werkelijke informatie voorafgegaan door een record
identifier. Dit is een byte, dat aangeeft hoe de volgende informatie 
geinterpreteerd moet worden. Het laatste byte van elk record is een check
sumbyte, dat nodig is om te kunnen controleren of alle verzonden informatie 
goed ontvangen is. De opbouw van de verschillende records is in figuur 4.4 
geschetst. 

Alie interne datatransporten en de gehele interne besturing van de PLG 
wordt geregeld door een single-board-computer, opgebouwd rond een 6809-
microprocessor ("LABBUS 6809 SINGLE BOARD COMPUTER / BUS 
CONTROLLER", product# 2001-2448-8, J. A. Jonker, 1987). 
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4.3 De monitor 

De laatste schakel in de meetopstelling vormt de monitor, die de 
gegenereerde videospanning omzet tot een televisiebeeld. 
Bij lijnspreidfunctiemetingen die in het verleden op het IPO gedaan zijn, 
werd gebruik gemaakt van Philips monitoren van het type LDH 2151/02. 
De stagiaires Kurvers en Beijk concludeerden uit gedane ijkmetingen dat de 
aanwezige monitoren niet meer geschikt waren voor experimenten (Kurvers 
en Beijk, 1987). Aangezien dit type monitoren al geruime tijd uit produc
tie is en niet meer geserviced wordt, is overgegaan tot de aanschaf van een 
Conrac 2400 High Resolution monochrome monitor (IPO nummer: 3622). 

De Conrac 2400 is een monochrome monitor, met de volgende eigen
schappen: 

• hoge resolutie: 1280 pixels horizontaal bij 960 pixels verticaal (bij een 
lijn-scan van 1225). 

• schermoppervlakte: 1160 cm2 

schermhoogte: 29,46 cm (11,6 inch) 
schermbreedte: 39,37 cm (15,5 inch) 

• videobandbreedte: van 100 Hz tot 40 Mhz ( +0/-3 dB) 

• maximaal bereikbare luminantie: 514 cd/m2 (150 footlambert) Of 
hier sprake is van de maximale luminantie bij uitsturing van slechts 
een lijn of bij uitsturing van het gehele scherm, wordt in de handlei
ding bij de monitor niet vermeld. 

• een zwart-wit beeld, waarbij gebruik is gemaakt van een zeer snelle 
fosfor. Het type fosfor wordt door de fabrikant niet opgegeven. 
Uit metingen van de nalichttijd van de monitor, die in hoofdstuk 
6 beschreven worden, blijkt dat er waarschijnlijk sprake is van een 
snelle fosfor van het type P4 (afval van de luminantie van 100% naar 
10% binnen 24 µS). 

Voor een volledig overzicht van de specificaties van de Conrac 2400 wordt 
verwezen naar de handleiding bij de monitor ( Conrac Corporation, 1987). 

De monitor heeft de beschikking over een tweetal op de voorkant van de 
kast geplaatste regelaars, aangeduid met contrast en brightness. Met deze 
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regelaars kunnen de karakteristieken van het geproduceerde beeld binnen 
zekere grenzen veranderd worden. De preciese werking van de regelaars 
komt in hoofdstuk 6 aan de orde. 
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Hoofdstuk 5 

Systeembeschouwing, ijking 
van de PLG 

Om het mogelijk te maken de stimuli, die hoofdstuk 2 en 3 beschreven zijn 
nauwkeurig te genereren, dient de meetopstelling eerst geijkt te worden. 
Onder het ijken van de meetopstelling wordt hier verstaan: het vastleggen 
van de relaties, die bestaan tussen de in- en uitgangsparameters van de 
diverse componenten waaruit de meetopstelling is opgebouwd. 

5.1 Systeembeschouwing van de meetopstel
ling 

Bij de behandeling van de ijking van de meetopstelling is gekozen voor een 
systeembenadering van het probleem. We kunnen de gehele meetopstelling 
beschouwen als een teruggekoppeld systeem, bestaande uit een aantal losse 
functionele blokken, die elk een overdrachtsfunctie realiseren. Dit wordt 
geillustreerd in figuur 5.1. Een dergelijke benadering heeft het voordeel dat 
de verschillende blokken apart onderscheiden en besproken kunnen wor
den. De invloed van een enkel blok op het gehele systeem is volgens deze 
beschouwingswijze direct duidelijk. 
Het zal duidelijk zijn dater onderscheid gemaakt moet worden tussen een 
component, die werkelijk aanwezig is in de meetopstelling (figuur 4.1) en 
een systeemblok, zoals dat gegeven is in figuur 5.1. Bij de indeling van 
de meetopstelling in systeemblokken, worden alleen de voor het signaal 
belangrijke delen meegenomen in de beschouwing. Een blok kan dus een 
representatie zijn van een deel van een werkelijk aanwezig apparaat. 
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Figuur 6.1: De meetopstelling ala systeem met terugkoppeling 

D 

De diverse blokken zullen worden behandeld aan de hand van figuur 5.1. 
De terugkoppeling in het systeem bestaat uit het blok "PROEFPERSOON 
MET TAAK". De proefpersoon zal afhankelijk van het wel of niet waarne
men van een stimulus een antwoord "wel gezien" of "niet gezien" aan de 
computer geven. Op grond hiervan zal de computer een nieuwe stimulus 
genereren. 

Bij de ijking van de meetopstelling zijn we geinterresseerd in de over
drachtsfuncties van de afzonderlijke signaalgenererende blokken. De over
dracht van het gehele signaalgenererende deel kan worden samengesteld uit 
de overdrachtsfuncties van de afzonderlijke blokken. Wanneer een onderdeel 
veranderd of vervangen wordt, hoeft niet de gehele overdracht opnieuw 
gemeten te worden. De "nieuwe overdracht" wordt verkregen door voor 
het betreffende onderdeel een andere overdrachtsfunctie te substitueren. 
Een voorbeeld: bij een verandering van de conversietabel van de PLG, ver
andert de overdracht van het blok "CONVERSIETABEL" van g in g•. 
De totale overdracht van de combinatie "MONITOR" en "PLG" verandert 
van Lv = 1(9(JI (G))) in Lv = 1(9'(}1 (G))). De overdracht 1 van de 
monitor en g van de DAC hoeven niet opnieuw gemeten te worden. 
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De overdracht van het blok "COMPUTER EN MEETSOFTWARE" 
wordt in feite bepaald door de combinatie van hardware en toegepa.ste 
software. Het computerprogramma is zodanig geschreven, dat tijdens het 
experiment automatisch nieuwe stimuli gegenereerd worden, afhankelijk 
van de voorgeschiedenis (waarden van parameters in het programma) en 
de actuele invoer (antwoord van de proefpersoon). Het zal duidelijk zijn 
dat er in dit geval geen sprake is van een ijking. Het computerprogramma 
dat gebruikt wordt om de meetopstelling te besturen, wordt in paragraaf 
7 .2 besproken. 

In het vervolg van dit hoofdstuk zal de bepaling van de overdracht van 
de blokken 2: "CONVERSIETABEL" en 3: "DAC" aan de orde komen. 
Met behulp van de overdrachten van beide blokken kunnen we het ijkver
band van de PLG bepalen. De ijking van het vierde blok "MONITOR" zal 
in hoofdstuk 6 uitgebreid aan de orde komen. 

5.2 Conversietabel 

De sterkte van een beeldlijn wordt in de computer gerepresenteerd als een 
8-bits getal. Dit getal wordt gri;"swaarde genoemd. Met behulp van een 
conversietabel wordt de grijswaarde G omgezet naar een 12-bits waarde 
G'. Deze conversie kan plaatsvinden volgens acht verschillende functies, 
waaruit de gebruiker er een kan kiezen 1• 

Tijdens de ijkingen is gebruik gemaakt van functie 11 : 
2 

G' (4095 - 1228) G 
1 = 1228 + ~-2-5_5 __ (5.1) 

en functie 15 : 

G' (4095 - 3477) G 
5 = 34 77 + -'---2-5-5---'- (5.2) 

Zoals blijkt uit figuur 5.2, verlopen beide functies lineair. Functie 11 beeldt 
het grijswaarde-interval van G = 0 tot en met G = 255 af op het interval van 

1 Een overzicht van alle acht conversiefuncties en van de bijbehorende instellingen, wordt 
gegeven in Appendix D. 

2 De index 1 bij G~ duidt aan, dat G' verkregen i$ uit. G door middel van conversiefunct.ie 
11 • Wanneer niet expliciet naar een van de conversiefuncties verwezen wordt, zal de index 
bij G' weggelaten worden. 
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Figuur 5.2: Grafische weergave van de conversie van de 8-bits 
grijswaarde G naar de 12-bits waarde G', volgens functie 11 

(getrokken lijn) en functie 16 (stippellijn). 

G~ = 1228 ("ultra zwart", blankingniveau) tot en met G~ = 4095 ("maxi
maal wit"). 
Indien functie J6 wordt gebruikt, wordt het grijswaarde-interval lopend van 
G = 0 tot en met G = 255 afgebeeld op G~ = 3477 tot en met G~ = 4095. 
De keuze van functie J6 zal in hoofdstuk 6 duidelijk worden: de waarde 
G~ = 3477 komt overeen met het niveau van de achtergrond, waarop de 
lijnvormige stimuli gepresenteerd worden. Het interval lopend van G' = 0 
tot en met G' = 1227 wordt gebruikt voor de generatie van de syncpulsen. 

Er dient rekening gehouden te worden inet het feit dat de conversietabel 
alleen gehele getallen kan bevatten. De uitkomsten van de berekeningen 
volgens functies fi en J6 dienen afgerond te worden, waardoor een kleine 
afwijking van het lineaire gedrag kan optreden. 
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Figuur 5.3: Het gestileerde videosignaal van een beeldlijn. De 
6guur is niet op schaal getekend (Jonker, 1987). 

I 

5.3 Digitaal - Analoog Converter (DAC) 

o Volt 
I 

- 0,3 Volt 

De van de conversietabel afkomstige 12-bits waarde G' wordt via een 
digitaal-analoog converter omgezet naar een analoge spanning. De in de 
PLG gebruikte DAC heeft in principe een 12-bits resolutie (4096 verschil
lende waarden). Door variaties in het videosignaal kan deze nauwkeurigheid 
echter niet worden gehaald. Het door de DAC geproduceerde videosignaal 
heeft in principe een nauwkeurigheid van 1 mV (Jonker, 1987). 

Figuur 5.3 toont het gestileerde videosignaal van een beeldlijn; een os
cilloscoopfoto van het gemeten videosignaal is weergegeven in figuur 5.4. 
We definieren nu Vuid als de maximale spanning van het videosignaal, geme
ten ten opzichte van het blankingniveau ("ultra-zwart"). De spanning Vvia 
is een maat voor de sterkte van de beeldlijn en moet tussen 0 en 0,7 Volt 
liggen. De spanning van de sync-pulsen, v • .,nc, is voor elke sterkte gelijk: 
- 0,3 Volt (topwaarde, gemeten vanaf blankingnivea.u). 

Om de DAC te ijken, dient dus het verband bepaald te worden tussen 
het 12-bits getal G' en de spanning Vvid· Uit praktisch oogpunt is het een
voudiger het verband te bepalen tussen de grijswaarde G en Vuid, aangezien 
G direct als digitale waarde in de computer beschikbaar is. Aangezien het 
verband tussen Gen G' bekend is, kan het verband tussen G' en VI.lid een
voudig berekend worden. 
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Gebnlk1e oecllloecoop: 

Phllipe PM 32~ 

(IPO aummer 2209) 

Ven. PToell1held: 

0,5 V/dlv. 

TijdbW.: g ,..c/dlv. 

Datum: ll03l8 

Figuur 5.4: O.Cilloecoopfoto van bet videoeignaal af'komatig 
van de PLG 

Om de relatie tussen Gen V.,;c1 te meten, wordt gebruik gemaakt van de in 
figuur 5.5 weergegeven opstelling. Met behulp van een computerprogramma 
1 kunnen beelden gegenereerd worden met een constante grijswaa.rde. De 
grijswaarde G wordt gevarieerd in stappen van 10 en bij elke waarde van G 
wor.9t de bijbehorende waarde van V.,;c1 op het oscilloscoopscherm afgelezen. 
Bij deze metingen wordt gebruik gemaakt van conversiefunctie 1i, om het 
gehele bereik van G' te kunnen omvatten. De gevonden waarden zijn in 
figuur 5.6 uitgezet. Het verband tussen Gen V.,;c1 is over bet gehele bereik 
line air: 

V.,;c1 = 2,54 x G 

Door gebruik te maken van de relatie: 

volgt: 

G = 255 (G~ - 1228) 
{4095 - 1228) 

(mV) 

( Conversiefunctie li) 

V.,;c1=O,226 x G~ - 277 (mV) 

(5.3) 

(5.4) 

3 Het programma "YKPRG", geschreven in APPLE II - Pascal, ~ opgenomen in de 
aparte bundel "Programmatuur voor de PLG" (Bijlard, 1988). 
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Figuur 5.5: De meetopetelling om het verband tussen Gen Vu1c1 

te meten 
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V.,,d versus grij11waarde G. 
Datum: 120288 . 
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Figuur 5.6: Het gemeten verband tussen G en V uid 
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Deze functie 9 beschrijft het verband tussen de 12-bits ingangswaarde van 
de DAC en de geproduceerde videospanning. 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van conversiefunctie 1i, dan volgt dus 
voor de totale overdracht Vvid = 9(1(G)) van de PLG (blok 2 en 3): 

Vvid = 2,54 x G (mV) (5.3) 

Bij gebruik van conversiefunctie J6 geldt: 

Vvid = 0,548 x G - 508 (mV) (5.5) 
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Hoofdstuk 6 

IJking van de monitor 

In dit hoofdstuk wordt de bij de monitor behorende overdrachtsfunctie }I 

bepaald. }I beschrijft het verband tussen de videospanning Vvid en de ge
produceerde luminantie Lv. Gezien de aard van de te genereren stimuli 
(heldere lijnen op een achtergrond), dient de ijking plaats te vinden voor 
zowel een enkele lijn, als voor het gehele scherm (achtergrond). 
Tevens dient onderzocht te worden, of er verschil is tussen het verband 
"luminantie-ingangsspanning" dat geldt voor een statische stimulus en de 
relatie die betrekking heeft op een dynamische stimulus (zie paragraaf 
§2.2.2). 

6.1 De luminantie-reproductie-curve, ijking 
van het achtergrondniveau 

6.1.1 Theorie 

Algemeen wordt bij een monitor uitgegaan van het volgende verband tussen 
luminantie en ingangsspanning: 

(6.1) 

Hierbij is Lv de luminantie (in cd/m2) en Vvid de ingangssspanning van 
de monitor. De constante Con (Contrast) is een maat voor de stand van 
de Contrast-potentiometer. Evenzo representeert Brigh de stand van de 
Brightness-potentiometer van de monitor. 
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Aangezien de grijswaarde G gemakkelijk is te manipuleren met behulp 
van een computerprogramma, ligt het voor de hand om ook hier eerst het 
verband te bepalen tussen G en de luminantie Lv. Door middel van de 
eenvoudige lineaire transformatie volgens vergelijking 5.3 of 5.5 1 , kan de 
relatie tussen Vvid en Lv berekend worden. 

Formule (6.1) wordt nu: 

Lv(G) =Con• x G-Y + Brigh (6.2) 

Bij de ijkingen, die in dit hoofdstuk besproken worden, is alleen gebruik 
gemaakt van conversiefunctie 11 • Wanneer we voor de term Vvid sub
stitueren: 2,54 x G, dan gaat de constante Con over in Con•("Y). Wanneer 
log Lv uitgezet wordt als functie van log G, dan vormt deze term een van 
"'Y afhankelijke verschuiving. Uit de gemeten curves blijkt dat dit effect ver
waarloosd kan worden. We zullen daarom Con• als een "echte" constante 
beschouwen. Wanneer we van formule 6.2 de logaritme beschouwen, wordt 
dit: 

logLv = log(Con• x G-Y + Brigh) (6.2.a) 

Aangezien voor een niet te kleine waarde waarde van L geldt: 

Brigh ~ Con• x G-Y 

mogen we schrijven: 

log Lv = "'Y x log G + log Con• (6.3) 

Wanneer we log Lv in een grafiek uitzetten als functie van log G, verkrijgen 
we de zogenaamde luminantie-reproductie-curve. Een voorbeeld van 
een luminantie-reproductie-curve is weergegeven in figuur 6.1. Duidelijk 
is te zien dat, voor niet te kleine waarden van de luminantie Lv, log Lv 
lineair samenhangt met log G. Bij een bepaalde instelling van de Contrast
potentiometer van de monitor, is log Con• constant en vormt dus slechts 
een "offset" ( constante verticale verschuiving) in de grafiek. De parameter 
"'Y beschrijft het verband tussen log G en log Lv in het lineaire deel van 
de grafiek en wordt luminantiereproductiecoefficient genoemd. Voor de 
meeste monitoren ligt de waarde van "'Y bij een "normale" (bijvoorbeeld door 
de fabrikant afgeregelde) stand van Contrast- en Brightness-potentiometers, 

1 Wanneer gebruik gemaakt wordt van conversiefunctie 11 , dient de relatie 5.3 gebruikt 
te worden. Relatie 5.5 behoort bij 1r,. 
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T 
Lv 

Luminantie 

(WG) 

Vv1c1 Videospanning ---+ 

(WG) 

Figuur 6.1: De luminantie-reproductie-curve: bet verband 
tussen de luminantie Lv en de videospanning Vvid· 

tussen 2,5 en 3,0. 

Bij ]age grijswaarden wijkt de Juminantie-reproductie-curve sterk af van 
een recht Iijn; de term 'Brigh' in het argument van formule 6.2.a mag 
voor ]age luminantiewaarden niet meer verwaarloosd worden. Een concrete 
verklaring voor dit gedrag kan gevonden worden in het feit dat er in een 
beeldbuis een zekere donkerstroom blijft ]open. 
Bij hoge grijswaarden neemt de waarde van / af: de helling wordt minder 
steil. Er is bij deze hoge luminanties sprake van "clamping" (afklemming) 
omdat de stroom in de beeldbuis niet onbegrensd mag blijven toenemen. 
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Figuur 6.2: Meetopetelling voor bet meten van de lum.i
nantie-reproductie-curves. 

6.1.2 Meting van de luminantiereproductiecoefficient 

"Y 

Om een indruk te krijgen van de werking van de Contra.st- en de Brightness
potentiometers, is voor een aantal verschillende instellingen van "Contra.st" 
en "Brightness", de himinantie-reproductie-curve van de monitor opgeme
ten. 

Bij de metingen wordt weer gebruik gemaakt van het ijkprogramma 
"YKPRG", dat bij een aantal grijswaarden een beeld genereert, waarvan 
de luminantie over het scherm constant is (alle lijnen hebben een gelijke 
sterkte). De conversietabel van de PLG wordt op functie 1i ingesteld. De 
apparatuur moet ongeveer een uur voor de meting aangezet worden, zo
dat de gehele opstelling tijdens de meting "op temperatuur" is. Bij elke 
grijswaarde wordt nu de bijbehorende luminantie gemeten met een lumi
nantiemeter 2• Als meetveld is een 3°-veld gekozen. Dit komt overeen 
met een schermoppervlakte van ongeveer 80 cm2 (afstand luminan1 if"metPr

beeldscherm: 190 cm). De meetresultaten zijn in de grafieken 6.3.A en 6.3.B 
weergegeven. 
Beschouw allereerst grafiek 6.3.A. Bij een va.ste {door de fabrikant ge
calibreerde) stand van de Contra.st-potentiometer, is voor 5 verschil
lende "Brightness" -standen (varierend van "minimaal" tot "maximaal") 

2 Gebruikte luminantiemeter: Pritchard, model 1980A-PL, IPO nummer: 2720/2721. 
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de luminantie-reproductie-curve opgemeten. Duidelijk is te zien, dat 
de Brightness-potentiometer vooral de luminantie bij lage grijswaarden 
beinvloedt. Dit is in overeenstemming met formule 6.2: de term "Brigh" 
levert bij lage grijswaarden een significante bijdrage en mag dan dus niet 
verwaarloosd worden ten opzichte van Con• x G1 . 

Uit grafiek 6.3.A blijkt tevens, dat er enig verband bestaat tussen de 
stand van de Brightness-potentiometer en de waarde van "Y. Bij een lage 
"Contrast" -waarde is de waarde van "Y hoger dan bij een hoge "Contrast" -
waarde. Dit verschijnsel lijkt in eerste instantie in tegenspraak met de 
theorie, maar kan waarschijnlijk verklaard worden door het feit dat de mo
nitor aanvankelijk verkeerd afgeregeld was. Hierdoor was het niet mogelijk 
hoge waarden voor de luminantie te verkrijgen. In het vervolg zal hier 
nader op ingegaan worden. 

Grafiek 6.3.B geeft een beeld van de werking van de Contrast
potentiometer. De curves zijn opgemeten bij een vaste (door de f ab
rikant gecalibreerde) instelling van de Brightness-potentiometer. Een vari
atie van "Contrast" resulteert in een verticale verschuiving ("offset") van 
de luminantie-reproductie-curve.De helling van de luminantie-reproductie
curve varieert niet significant met het "Contrast". 

Uit de grafieken 6.3.A en 6.3.B blijkt dat de maximale luminantie (bij 
hoge grijswaarden) niet erg hoog is: maximaal ongeveer 150 cd/m2

• Wan
neer de Contrast- en Brightness-potentiometers zodanig ingesteld werden, 
dat een hogere luminantiewaarde bereikt werd, bleek deze waarde instabiel 
te zijn. De aanwijzing van de luminantiemeter liep sterk terug in de tijd, zo
dat geen zinnige waarde voor de luminantie kon worden afgelezen. Volgens 
de specificaties van de fabrikant moet een maximum luminantie verkregen 
kunnen worden van 500 cd/m2

• In de handleiding bij de monitor wordt 
vermeld: "maximum usable brightness: 150 footlambert" (Conrac Corpo
ration, 1987). De monitor is na enige tijd door Conrac-technici opnieuw 
afgeregeld (15 februari 1988), waarna hogere stabiele luminantie-waarden 
bereikt konden worden. (Gehele beeld aangestuurd: maximum luminantie 
ongeveer 375 cd/m2

, een lijn aangestuurd: maximum luminantie ongeveer 
675 cd/m2

.) 

Voor de ijkingen (en later ook voor het experiment) is gekozen voor de stand 
"Calibrated" voor de Brightness- en de Contrast-potentiometer, omdat deze 
stand zowel goed gedefinieerd als optimaal is.3 De luminantie-reproductie-

3" Calibrated" is de stand, waarbij de BRIGH- en CONT-draaiknoppen ingedrukt zijn. 
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curve is na de afregeling opnieuw opgemeten voor de grijswaarden G, die 
voor dit experiment significant zijn (vanaf G = 100, conversiefunctie .1i). 
De meetresultaten zijn in figuur 6.4 weergegeven. 
Uit het onderste deel van de gemeten luminantie-reproductie-curve (van 
grijswaarde 100 tot grijswaarde 140) volgt een ')'-wa.arde van ongeveer 4,5. 
Vanaf grijswaarde 200 neemt de helling af; "Y is hier 1,87. 

Bij grijswaarde 200, ofwel log G = 2, 3 (conversiefunctie .1i), wordt een 
luminantie bereikt van 237 cd/m2 • Deze waarde ligt in de orde van grootte 
van de gemiddelde luminantie van een HiBri- televisiebeeldbuis en zal in 
het vervolg beschouwd worden als achtergrondniveau. Conversiefunctie .15 

(vergelijking 5.2) is zodanig gekozen, dat het luminantiegebied vanaf 237 
cd/m2 in een maximaal aantal lineaire grijswaardestapjes verdeeld wordt. 
Grijswaarde G = 200 ( conversiefunctie .1i) komt namelijk overeen met G 
= 0, bij gebruik van conversiefunctie ]6. De drempelwaarde kan nu met 
maximale precisie bepaald worden. 

6.2 Statische ijking van een beeldlijn 

In paragraaf §2.2.3 is afgeleid, hoe een punt van een lijnspreidfunctie 
bepaald kan worden uit de drempelwaarden van de retinale verlichtings
sterkte e1 en ec van de aangeboden stimuluslijnen. lndien het verband 
tussen e of Lv en G voor een enkele lijn bekend is, kan een punt van een 
lijnspreidfunctie berekend worden uit de grijswaarden van een tweetal sti
muli op drempelniveau. 
In deze paragraaf wordt gemeten aan een beeldlijn, die gedurende een groot 
aantal beeldtijden achter elkaar wordt aangeboden (qua.si-statisch). 

6.2.1 Luminantiemeting met· een spleetdiafragma 

In principe zou het mogelijk moeten zijn om direct de luminantie van een 
lijn te meten als functie van de grijswaarde of de videospanning. Hier
voor dient gebruik gemaakt te worden van een luminantiemeter met een 
spleetvormig diafragma. De spleet dient zodanig gepositioneerd te worden, 
dat een zo groot mogelijk deel van een beeldlijn erbinnen valt. De waarde 
die de luminantiemeter aangeeft is de luminantie van de beeldlijn, gemid
deld over het spleetoppervlak. In praktijk treden er bij deze meting twee 

Deze instelling kan eventueel veranderd worden door het schroefje PRESET te verdraaien. 
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problemen op: 

- Instabiliteit van de meetopstelling 
Aangezien de breedte van een beeldlijn ongeveer 0,3 mm is, worden er hoge 
eisen gesteld aan de stabiliteit van de meetopstelling. Een kleine verschui
ving doet de lijn immers al geheel of gedeeltelijk uit het spleetdiafragma 
verdwijnen. Tijdens de metingen wordt gebruik gemaakt van een speciale 
constructie om de meetopstelling extra stijfheid te geven. De meetopstel
ling is geschetst in figuur 6.5. 

De luminantiemeter wordt vastgeschroefd op een heftafeltje, dat op de 
meetopstelling is vastgeklemd. Met behulp van het heftafeltje is het mo
gelijk de luminantiemeter exact op de lijn te positioneren 4

• 

Bovengenoemde maatregelen zijn echter niet voldoende om goede meetre
sultaten te verkrijgen: er treden grote fl.uctuaties op in de aangegeven lu
minantiewaarden. Een oorzaak hiervoor kan ook gezocht worden in vari
aties van de plaats van de beeldlijn op het monitorscherm. Dergelijke ver
schuivingen kunnen ontstaan door variaties in de frequentie van het door de 
PLG geproduceerde videosignaal of door variaties in de zaagtandspanning, 
die de afbuiging van de elektronenstraal in de monitor stuurt (J. A. Jonker, 
1986). 

- De breedte van een beeldlijn verandert met het uitsturingsniveau 
In de Conrac 2400 monitor wordt gebruik gemaakt van een dynamische 
spotregeling, die de afmetingen van de elektronenstraal beinvloedt. (Wan
neer er sprake is van een te grote straalstroom in de buis, zal de versterk
ing in de videotrap teruggeregeld worden.) In fi.guur 6.6 is het profiel van 
een beeldlijn van de monitor weergegeven bij drie verschillende uitstur
ingsniveau 's. (De meting van dergelijke lijnprofi.elen wordt in de volgende 
paragraaf besproken.) 
Uit de fi.guur blijkt dat er bij een grijswaarde G = 225 ( Conversiefunctie 
1i) sprake is van een zeer smalle beeldlijn. Bij een toename ( G = 241l) of 
een afname ( G = 205) van de grijswaarde, neemt de breedte van de lijn 
aan de basis toe. De mate waarin de beeldlijn binnen het spleetdiafragma 
valt, zal dus afhankelijk zijn van de uitsturing van de lijn. Opvallend is, 
dat de beeldlijn niet helemaal symmetrisch is. In de gemeten profielen is 

4 Er wordt gebruik gemaakt van een heftafeltje van het type MV80 van Micro Con
trole (IPO nummer: 3638), waarmee een positie kan worden ingesteld in stapjes van 5 
micrometer (= 0.005 mm). 
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een verschil zichtbaar tussen de steilheid van de "linker-" en "rechterstaart" 
van de curves. 

Aangezien bovengenoemde problemen niet op eenvoudige wijze op te 
lossen zijn, is naar een andere manier gezocht om het verband te bepalen 
tussen de grijswaarde en de luminantie van een enkele beeldlijn. 

6.2.2 Metingen van lijnprofielen 

Om het profiel van een beeldlijn te meten, werd gebruik gemaakt van 
de meetopstelling, die in figuur 6. 7 weergegeven is. Deze meetopstelling 
bevindt zich in het Advanced Projects Lab, Philips Consumer Electronics, 
Gebouw SF J {Afdeling 7) te Eindhoven. In de meetopstelling wordt op de 
monitor een lijn zichtbaar gemaakt met behulp van de PLG en de Apple 
Ile-microcomputer. De geproduceerde beeldlijn wordt afgescand door een 
scanner, waarin intern een zeer smalle spleet in kleine stapjes loodrecht 
op de beeldlijn, van boven naar beneden bewogen wordt. In de scanner is 
gebruik gemaakt van een photomultiplierbuis, die fotopisch gecorrigeerd is 
met behulp van een V(>.)-filter. De van de photomultiplier afkomstige span
ning wordt eerst versterkt en daarna met behulp van een analoog-digitaal 
converter (ADC) omgezet naar een digitaal signaal, dat door een IBM-AT 
computer wordt ingelezen. De versterking en analoog-digitaal omzetting 
vindt plaats in een separate verwerkingseenheid. Deze eenheid genereert 
ook de hoogspanning (EHT) die nodig is voor de photomultiplierbuis. De 
gehele opstelling wordt bestuurd met behulp van de IBM-AT computer, 
waarmee opdrachten gegeven kunnen worden aan de scannerbesturing. Met 
behulp van een speciaal geschreven meetprogramma kan volautomatisch 
binnen enkele seconden een lijnprofiel gemeten worden. De meetwaarden, 
die ter beschikking staan van de gebruiker als een array met 167 meetpun
ten, kunnen grafisch weergegeven of afgedrukt worden. Het computerpro
gramma biedt de mogelijkheid verschillende bewerkingen uit te voeren op 
de meetdata. 

Bij de metingen is gebruik gemaakt van een spleet in de scanner met 
een effectieve opening van 2,5 mm x 7 ,8 µm 5 • Tijdens alle hier beschreven 
lijnprofielmetingen wordt gebruik gemaakt van conversiefunctie 11• 

De problemen die optreden bij de metingen, die in de vorige paragraaf 

6 Een spleet met een opening van 8 mm x 25 µm, met daarvoor geplaatst een lens met 
een vergrotingsfactor van 3,2. 
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beschreven zijn, blijven hier grotendeels achterwege. De meetopstelling is 
zeer stabiel opgebouwd op een zware granieten tafel, die aan de vloer ver
ankerd is. De meting van een lijnprofiel gebeurt erg snel, zodat de beeldlijn 
tijdens de meting vrijwel niet van plaats verloopt. De meting wordt tijdens 
een aantal opeenvolgende beeldtijden in een aantal stapjes uitgevoerd. Hier
door worden eventueel optredende meetfouten uitgemiddeld. 

Om te meten hoe de monitor reageert op verschillende belastingen, zijn 
allereerst een aantal controlemetingen uitgevoerd. Bij deze metingen wordt 
gebruik gemaakt van een tweetal stimuli. In beide gevallen wordt de mid
delste beeldlijn (Iijn 256) maximaal uitgestuurd ( Gli;n = 255). Bij de eerste 
stimulus wordt deze heldere lijn gepresenteerd tegen een zwarte achtergrond 
(Gachtg = 0). De tweede stimulus bootst de experimenteersituatie na: een 
heldere lijn op een achtergrond met een luminantie van 237 cd/m2 ( Gaehtg 

= 200). In figuur 6.8 zijn de gemeten lijnprofielen voor beide gevallen 
weergegeven. Uit figuur 6.8 blijkt dat de invloed van de achtergrond op 
de topluminantie van de testlijn minimaal is. De maximale luminantie 
neemt, door het aanbieden van een achtergrond met grijswaarde 200, af 
van 403 naar 309 cd/m2• Dit is een afname van ongeveer 3,5 %. Deze 
goede prestaties zijn waarschijnlijk te danken aan de ruim bemeten 240 
Watt voeding van de monitor. Uit deze metingen mag geconcludeerd wor
den, dat het niet strikt noodzakelijk is om bij de ijking van een enkele lijn 
de achtergrond aan te sturen. 

Bij de eigenlijke ijkmetingen wordt gebruik gemaakt van een stimulus, 
die bestaat uit een heldere lijn (lijn 256) op een effen achtergrond met een 
constante luminantie van 237 cd/m2• De grijswaarde van de lijn 256 wordt 
in stapjes van 5 gevarieerd van 200 (achtergrondniveau) tot en met 250. Bij 
elk van deze grijswaarden wordt het profiel van de testlijn opgemeten. De 
lijnprofielen, die behoren bij de grijswaarden Gli;n = 200, 225 en 250 zijn 
weergegeven in figuur 6.9. 
Duidelijk is te zien dater tijdens de meting, die in figuur 6.9.C weergegeven 
is, een verschuiving heeft plaatsgevonden. De testlijn heeft twee toppen. 
Ook bij de metingen bij Gli;n = 220 en 230 zijn dergelijke verschuivin
gen opgetreden. Waarschijnlijk zijn deze verschuivingen het gevolg van het 
"denderen" van een slecht reed-relais, waardoor een stappenmotor even 
bleef hangen. Om ervoor te zorgen dat de metingen ook voor deze grijs
waarden bruikbare resultaten opleveren, wordt een correctie toegepa.st: de 
curves worden met de hand aangepast (zie de streeplijn in fi.guur 6.9.C). 
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Aan de hand van deze lijnprofielmetingen kunnen we controleren of de 
bewering dat een beeldlijn een Gaussisch karakter heeft, klopt. Beschouw 
een standaard Gaussische verdeling. De kansdichtheidsfunctie, die behoort 
bij een dergelijke verdeling, is gelijk aan: 

1 (z-1<) 2 

f(x) = --e---;;r 
uyfi; 

Het oppervlak onder deze kromme, die in figuur 6.10 weergegeven is, is 
gelijk aan 1. De top ligt bij x = µ en heeft de waarde ----L. De parameter cr..,tli 
u is gelijk aan de halve breedte van de curve, gemeten op het punt waar de 
topwaarde een factor e-~ afgenomen is. 
Wanneer we een Gaussische kromme beschouwen, waarvan de topwaarde 
gelijk is aan Ltop, dan volgt voor de oppervlakte onder de kromme: 

Ltop rn= 
AGau88 = - 1- X 1 = Ltop X y27r XU 

crJ'2"; 

Indien we veronderstellen dat de gemeten beeldlijn een Gaussische verde
ling heeft, dan moet het dus mogelijk zijn het oppervlak onder de beeldlijn 
te berekenen, door de topluminantie te vermenigvuldigen met y'2; x Ubl· 

De factor Ubl kan eenvoudig worden bepaald: het is de helft van de breedte 
van de beeldlijn, gemeten op het punt waar de topluminantie een factor 
e-~ afgenomen is. In Appendix E wordt als voorbeeld de oppervlakte 
bepaald onder de beeldlijn met grijswaarde 240. In figuur 6.11 is de op
pervlaktewaarde AGauu van de door een Gaussische kromme benaderde 
beeldlijn uitgezet als functie van de grijswaarde. In deze figuur zijn ook 
de oppervlakte-waarden Anum uitgezet, die door het computerprogramma 
numeriek berekend zijn uit het meetwaarde-array. De meetwaarden zijn in 
dit geval niet gecorrigeerd. (Alie meetwaarden zijn opgenomen in Appendix 
F.) Wanneer we de meetfouten bij Gli;n = 220, 230 en 240 in acht nemen, 
dan blijkt dat beide curves goed overeenstemmen. 

Wanneer de berekende oppervlakte-waarden AGaun dubbel-logaritmisch 
uitgezet worden als functie van de grijswaarde (figuur 6.12), dan resulteert 
een vrijwel lineair verband. De streeplijn in figuur 6.12 is de regressielijn, 
die berekend is volgens de Kleinste K wadraten Methode. Er geldt: 

log AGauu = 2, 26 X log G - 6, 21 (cd/m) (6.4) 
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6.2.3 De equivalente luminantie Lequi 

Met relatie 6.4 is het verband bekend tussen de grijswaarde en het op
pervlak onder de met een Gaussische verdeling benaderde beeldlijn. In 
paragraaf §3.1.1 is al ter sprake gekomen, dat de beeldlijn een benadering 
is voor een rechthoekige puls met luminantie Lequi' breedte ll.x en gelijk 
oppervlak Aaauu (zie figuur 3.3). Door een geschikte keuze te maken voor 
de lijnbreedte ll.x, kunnen we de beeldlijn benaderen door een rechthoekige 
puls en de oppervlaktewaarden Aaauu omrekenen naar luminantiewaarden. 

Tijdens de metingen is gebleken dat de interliniering van het beeld dat 
van de PLG afkomstig is, niet helemaal goed is. In de afbeeldingen van 
de gemeten lijnprofielen is duidelijk zichtbaar dat de afstand tussen het 
oneven- en het even raster niet gelijk is aan de afstand tussen het even
en het oneven raster. De afstanden verhouden zich als 1 staat tot 1,13. 
Dit probleem kan bij deze ijking ondervangen worden, door voor ll.x de 
gemiddelde afstand tussen de toppen van de beeldlijnen te kiezen. Om 
eventuele meetfouten ten gevolge van verschuivingen te elimineren, wordt 
er tevens gemiddeld over alle metingen van Gli;n= 200 tot en met Gli;n = 
250. We vinden zo: 

Nu geldt: 

ll.x = 520, Sµm (s(ll.x) = 9,43 µm) 

L . _ Aaauaa 
equ• - 520, 8µm 

Lequi is de luminantie van een rechthoekige puls, die qua oppervlakte equi
valent is aan de Gaussische beeldlijn. 

6.2.4 Bepaling van het statische ijkverband voor een 
beeldlijn 

De resultaten die volgen uit de metingen van lijnprofielen zijn nu verge
lijkbaar met de resultaten van de 3°-veld luminantiemetingen, die gebruikt 
zijn voor het bepalen van de luminantie-reproductie-curve. In figuur 6.13 is 
zowel Lequi als Lso-veld dubbel-logaritmisch uitgezet tegen de grijswaarde, 
lopend vanaf G = 200. Bij de 3°-veld metingen vonden we in paragraaf 
§6.1.2 al een 1-waarde van 1,87. Het verband tussen log G en log L mag 
in dit geval eigenlijk niet over het gehele bereik benaderd worden met een 
rechte lijn. Aangezien bij dit experiment gewerkt wordt met stimuli, die 
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slechts een zeer kleine amplitude hebben ten opzichte van een achtergrond, 
is het deel van de curve rond G = 200 (log G = 2,30) het meest interressant. 
Het verband tussen log G en log L heeft tussen G =200 en G = 230 een vrij 
lineair verloop, met een helling van ongeveer 1,8. In dit gebied zijn de beide 
ijkcurven dus, op een constante verschuiving na, ongeveer aan elkaar gelijk. 
De constante verschuiving van ongeveer 40 cd/m2 kan het gevolg zijn van 
een onjuiste keuze voor dx of een afwijking in de absolute aanwijzing van 
de Pritchard luminantiemeter. We kiezen nu als statisch ijkverband de lijn, 
die precies tussen beide rechte lijnen inligt: 

logLv = 1,8 x logG -1,8 (200 $ G $ 235) (6.5) 

Het ijkverband bij gebruik van conversiefunctie .15 wordt: 

log Lv = 1, 8 x log(O, 0216 x G + 20) (0 $ G $ 162) (6.6) 

Voor de monitor geldt dus bij statische aansturing: 

logLv = 1,8 x logVvid -2,53 (508 mV $ Vvid $ 597 mV) (6.7) 

6.3 Dynamische ijking van een beeldlijn 

In het verleden is gebleken dat het verband tussen de videospanning en 
de luminantie bij een beeldlijn van een monitor afhankelijk kan zijn van 
de voorgeschiedenis. In !PO-Memorandum 308 van J. G. Jonker wordt 
afgeleid dat er een verschil in luminantie is tussen een beeldlijn die elk 
frame aangestuurd wordt (qua.si-statisch) en een beeldlijn, die slechts een 
beeldtijd aangestuurd wordt ( dynamisch). Dit verschil is in hoofdzaak te 
wijten aan het nalichten van de fosfor: bij gebruik van een trage fosfor is 
een beeldlijn 40 mS na de excitatie nog niet geheel uitgedoofd. De lumi
nantie van een beeldlijn op een bepaald tijdstip is dan afhankelijk van de 
luminantie van diezelfde lijn tijdens het vorige frame. Jonker beveelt dan 
ook aparte ijkingen aan voor het statische- en het dynamische geval. 
In deze paragraaf wordt bekeken of er bij de gebruikte Comae 2400 monitor 
een significant verschil is tussen de luminantie van een dynamisch- en een 
statisch aangestuurde beeldlijn. 

Voor de metingen wordt weer gebruik gemaakt van de meetopstelling die 
in figuur 5.5 weergegeven is. De luminantiemeter wordt met behulp van een 
heftafeltje zodanig gepositioneerd, dat het grootste deel van testlijn 256 bin
nen het spleetvormige diafragma valt. De Pritchard luminantiemeter wordt 
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bij deze metingen gebruikt als videoversterker ('VIDEO-AMP MODE'). De 
luminantiemeter levert nu een spanning, die evenredig verloopt met de lu
minantie van de testlijn. Deze spanning kan zichtbaar worden gemaakt 
met behulp van een geheugenoscilloscoop (Philips PM 3234, IPO nummer: 
2209). Om te meten of er een verschil is tussen het luminantieverloop van 
een statisch uitgestuurde lijn en een dynamisch uitgestuurde lijn, zijn een 
drietal metingen verricht. 

Allereerst is het luminantieverloop zichtbaar gemaakt van een beeldlijn, 
die slechts een beeldtijd uitgestuurd wordt ( Gu;n= 255). De achtergrond 
wordt niet uitgestuurd: Gach.tg = 0. Een foto van het oscilloscoopbeeld van 
het geregistreerde signaal is weergegeven in figuur 6.14. Uit de figuur blijkt 
dat er sprake is van een zeer korte nalichttijd: al na ongeveer 20 µ,S is het 
signaal afgenomen tot ongeveer 10 % van de beginwaarde. De gebruikte 
witte fosfor is door de fabrikant Conrac Inc. niet opgegeven. Gezien de 
waarde van de nalichttijd zal de fosfor waarschijnlijk van het type "P4" 
zijn. 

Om te controleren of uitsturing van andere beeldlijnen invloed heeft op 
het verloop van de luminantie van testlijn 256, is de meting herhaald bij 
een achtergrond met grijswaarde Gach.tg = 200. Het oscilloscoopbeeld geeft 
nu precies dezelfde curve te zien als in het eerste geval. Gezien de con
trolemetingen die gedaan zijn in paragraaf §6.2.2 is dit ook te verwachten. 

Tenslotte is het luminantieverloop opgenomen van de testlijn bij 
( quasi-)statische uitsturing. Gedurende een groot aantal beeldtijden (enige 
tientallen seconden) is weer de spanning opgenomen, die evenredig is met 
het luminantieverloop van de lijn. De gemeten curves worden nu op het 
scherm van de geheugenoscilloscoop over elkaar heen getekend. Afgezien 
van enkele paralelle verschuivingen, die het gevolg kunnen zijn van in
stabiliteit in de positie van de beeldlijn op het scherm en van de schok
gevoeligheid van de meetopstelling, vallen de curves weer samen mE>t. fig1111r 

6.14. 

Er is dus geen meetbaar verschil tussen het luminantieverloop van een 
beeldlijn bij statische- en dynamische aansturing. Dit is te danken aan de 
zeer snelle fosfor van de Conrac 2400 monitor. Binnen een beeldtijd (40 
mS) loopt de luminantie van een maximaal uitgestuurde beeldlijn terug 
naar nulniveau. De luminantie van een beeldlijn is dus bij deze monitor 
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onafhankelijk van de voorgeschiedenis en van de luminantie van de overige 
lijnen. Het ijkverband dat afgeleid is voor een ( quasi-)statische aansturing 
(formule 6.7), is ook bruikbaar in het dynamische geval. 

6.4 IJking van het tijdverloop van een 
beeldlijn 

Wanneer we bijvoorbeeld een impulsresponsie als functie van de tijd willen 
meten, dan dient ook het verloop van een stimuluslijn in de tijd exact be
kend te zijn. Op dezelfde manier als ook het Gaussische profiel van een 
beeldlijn in het plaatsdomein een benadering is voor een rechthoekige puls, 
is ook het exponentiele verloop van de beeldlijn in de tijd een benadering 
voor een rechthoekige puls in de tijd. 

Om de normfactor, die gegeven is door relatie 2.14, te kunnen bereke
nen, dient de waarde van e1 • D..t bekend te zijn. Het oppervlak onder de 
nalichtkromme op drempelniveau is, op de factor Ap na, hieraan gelijk. Er 
geldt namelijk: 

(Td·s·bgmin)-1 

De factor D..Ldr is de luminantie van de testlijn ten opzichte van de achter
grond, wanneer de testlijn op drempelniveau is. 
In principe dient nu het verband gemeten te worden, dat bestaat tussen 
het extra oppervlak ( Ap · Ldr) onder de exponentiele nalichtcurve op drem
pelniveau ten opzichte van de oppervlakte onder de nalichtcurve op achter
grondniveau, en de grijswaarde G. Wegens tijdgebrek en gezien het feit 
dat een dergelijke meting met de voor hande zijnde apparatuur niet goed 
te verrichten was 6

, is aan deze "tijd-ijking" niet meer toegekomen. Om 
toch de normfactor NFDi te kunnen berekenen, kan gebruik gemaakt wor
den van een benadering die in het verleden ook is toegepast (van Gool en 
Speekenbrink, 1982 en Beun en Vaessen, 1981). Zoals blijkt uit de vorige 

6 Het is erg moeilijk de oppervlakte onder de curve te bepalen, door bijvoorbeeld hokjes 
te tellen op een foto van het scoopbeeld. Deze ma.nier van oppervlakte-bepaling bleek 
niet erg nauwkeurig te zijn. In "Luminescent Screens" van Kamler worden in het hoofd
stuk "Measurements of afterglow" verschillende technieken besproken om de nalichttijd te 
meten (Kamler, 1969). 
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paragraaf, is de luminantie van een beeldlijn binnen 40 mS teruggevallen 
tot het nulniveau. Voor het oppervlak onder de nalichtcurve geldt dus: 

rl!..t1 roms 
Opp = lo D..L · dt = lo D..L · dt (6.8) 

Hierbij is Di.ti het tijdstip waarop de luminantie van de beeldlijn nul gewor
den is. 
We kunnen de luminantie !:l.L als het ware uitgesmeerd denken over het 
tijdinterval van 40 mS. De exponentiele curve wordt dan benaderd door 
een rechthoekige pule met gelijk oppervlak onder de kromme en met lu
minantie D..Ltgem· Dit is weergegeven in figuur 6.15. Het verband tussen 
D..Ltgem en G kan afgeleid worden uit de statische ijkcurve; de luminantieme
ter geeft immers een aanwijzing die ook over de tijd gemiddeld (statisch) 
is: D..Ltgem = ~ J[ D..L · dt. 

Het oppervlak onder de nalichtcurve kan dus benaderd worden door 
D..Lt1em· 40 mS. 

De normfactor NFDi wordt nu: 

1 
(6.9) 

Hierbij is Ltgem(P = 0.5) de luminantie op drempelniveau, berekend volgens 
de statische ijkcurve en gemiddeld over alle metingen. Verder is D..t 1 de tijd 
waarin de luminantie van de beeldlijn het nulniveau bereikt heeft en is D..t 2 

gelijk aan 40 mS.(Voor de factor D..x wordt 520 µm genomen.) 

6.5 Controlemetingen 

Om de ijking van de monitor te completeren z1Jn nog een tweetal con
trolemetingen uitgevoerd. 

- Het verloop van de luminantie over het beeldscherm. 
Om te controleren of er verschil is in de luminantie van een effen beeld 
op verschillende plaatsen op het scherm, is de volgende meting uitgevoerd. 
Op een vijftal plaatsen op het scherm, weergegeven in figuur 6.16, wordt 
de luminantie gemeten van een 3°-veld. De metingen worden gedaan bij 
een effen achtergrond, met grijswaarde G achtg = 200, 225 en 250 (Conver
siefunctie 11). Bij geen van de grijswaarden is er een significant verschil 
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geconstateerd tussen de luminanties gemeten op plaats 1,2,3,4 en 5. 

- De afhankelijkheid van de luminantie van de voedingsspanning. 
Tijdens een experiment kunnen er kleine variaties optreden in de netspan
ning. Indien de luminantie van de monitor afhangt van de voedingsspan
ning, kunnen dergelijke spanningsvariaties resulteren in ongewenste fluctu
aties in de luminantie tijdens een meting. Om te bepalen of er maatregelen 
nodig zijn om de voedingsspanning van de monitor extra te stabiliseren, 
is een controlemeting gedaan. Bij deze meting wordt gebruik gemaakt 
van de meetopstelling, die in figuur 6.17 schematisch weergegeven is. De 
voedingsspanning van de monitor wordt met behulp van een triac (IPO 
nummer 403) gevarieerd tussen 210 en 230 Volt, in stappen van 5 Volt. De 
spanningswaarden kunnen worden afgelezen op een voltmeter (Philips PM 
2527, IPO nummer: 2384). Bij elke waarde van de voedingsspanning is de 
luminantie van een 3°-veld met een grijswaarde Gachtg = 200 gemeten. De 
meetwaarden zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

Voedingsspanning Luminantie 3°-veld 
(Volts DC) (cd/m2

) 

210 227 
215 229 
220 230 
225 231 
230 233 

Bij een variatie in de voedingsspanning tussen 210 en 230 Volt, varieert 
de luminantie van het 3°-meetveld tussen 227 en 233 cd/m2

• Deze kleine 
variatie van slechts 2,6 % is waarschijnlijk te danken aan de goed gecon
strueerde zware voeding van de Conrac 2400 monitor. 
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waarden Acauu (getrokken lijn) volgen uit de benadering van 
de beeldlijn met een Gaussische verdeling. 
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Figuur 6.12: De oppervlakte Aaauu dubbel-logaritmisch uit
gezet tegen de grijswaarde G. De streeplijn in de figuur is 
de regressielijn, berekend vo1gens de Kleinste Kwadraten Me
thode. 
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Figuur 6.13: De lurninantiewaarden afkomstig van de 3°-veld 
metingen {Lso-veid) en de luminantiewaarden, die berekend zijn 
uit de lijnprofielmetingen ( Lequi}, dubbel-logaritmisch uitgezet 
tegen de grijswaarde G. De streeplijn in de figuur geeft het 
gekozen statische ijkverband aan. 
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Figuur 6.1.C: Bet luminantieverloop van een beeldlijn, die 
gedurende een beeldtijd uitgestuurd wordt (Gli;n = 255, 
G 11ch.tg = 0). (Foto van bet oscilloscoopbeeld van de spanning, 
die evenredig ie met de luminantie, datum 28 maart 1988.) 
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Figuur 6.15: Bet exponentiele verloop van de luminantie kan 
benaderd worden door een rechthoekige puls met gelijk opper
vl&k onder de kromme en met luminantie fl.Ltgem· 
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Figuur 6.16: Controle van bet luminantieverloop over het 
scherm. De circels 1,2,3,4 en 5 stellen de verschillende meet
plaatsen op het beeldscherm voor. 
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Figuur 6.17: Meetopstelling voor het me ten van de a.fha.nke
lijkheid van de lumina.ntie van de netspanning. 
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Hoofdstuk 7 

Experiment 

Uit het voorgaande is gebleken dat een lijnspreidfunctie berekend kan wor
den uit de drempelwaarden van de retinale verlichtingssterkten e1 en ec. 
Deze variabelen zijn in de vorige hoofdstukken door middel van ijkfuncties 
gerelateerd aan grijswaarden. Een punt van een lijnspreidfunctie kan dus 
ook berekend worden uit de grijswaardedrempels G d,1 en G d,c van de sti
muli, bestaande uit een enkele sondepuls respectievelijk een combinatie van 
stoorpuls en sondepuls. 
In dit hoof dstuk wordt beschreven op welke manier de drempels van de 
grijswaarden automatisch met behulp van de meetopstelling gemeten kun
nen worden. Tevens wordt besproken hoe de gevonden meetresultaten om
gerekend kunnen worden tot punten van een statische- of een dynamische 
lijnspreidfunctie. 

7.1 Meetmethode 

7.1.1 De psychometrische curve 

Bij geen van de menselijke zintuigen is er sprake van een abrupte over
gang tussen "niet-waarneembaar" en "wel-waarneembaar". Wannf'er we 
de sterkte van een stimulus varieren, blijkt de kans dat een stimulus 
waargenomen wordt 1 te verlopen volgens de zogenaamde psychometrische 
curve, die in figuur 7.1 weergegeven is. 

1 In tegenstelling tot andere psychofysische meetmethoden, zoals bijvoorbeeld de Two
Alternative-Forced-Choice methode, worden hier bij elke stimulusaanbieding ook daadw
erkelijk een (of meer) lijn(en) met afwijkende sterkte getoond. De kans dat een stimulus 
waargenomen wordt,kan dus ook aangeduid worden als de procent-correct score. 
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Figuur 7 .1: De psychometrische curve. 

Wanneer we bet menselijke visuele systeem bescbouwen met betrekking 
tot bet attribuut belderbeid, dan blijkt ook bier sprake te zijn van een 
verloop volgens de psycbometriscbe curve. Deze curve kan geinterpreteerd 
worden als zijnde bet resultaat van een stocbastiscb proces. De geleidelijke 
overgang tussen "niet-waarneembaar" en "wel-waarneemba.a.r" kunnen we 
bescbouwen als een cumulatieve kansverdelingsfunctie. We kunnen dit ver
klaren, door de aanname te doen dat een externe stimulus S intern afge
beeld wordt op een beeld B op de interne sterkte-as x (zie figuur 7.2). Als 
gevolg van de ruis die in bet systeem aanwezig is, beboort bij elke fysis
cbe sterkte I van de stimulus S een (intern) sterktepunt ~' dat niet steeds 
dezelde plaats op de as is, maar varieert volgens een Gaussiscbe verde
ling. De verwacbtingswaarde van x, E(x), is een functie van de fysiscbe 
stimulussterkte I. Wanneer bet beeld van een stimulus een bepaalde cri
teriumwaarde x 0 overscbrijdt, wordt de stimulus waargenomen. In figuur 
7.3 zijn de interne afbeeldingen weergegeven, die beboren bij de psycbome
triscbe curve van figuur 7.1. (De figuren 7.1, 7.2 en 7.3 komen uit Licht en 
Geluid, Roufs, 1987). 

Een metbode om de psychometrische curve te meten, is de methode 
der constante stimuli. Bij een aantal stimulussterkten wordt een stimulus 
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Stimulus S 

\ Fysische eterkte 

Afbeelding B 

Interne eterkte 

Figuur 7 .2: Een stimulus S en zijn interne afbeelding B op de 
sterkte-as :r. 

herha.aldelijk a.angeboden (bijvoorbeeld 10 maal achtereen), om zo goed 
mogelijk de detectiekans te schatten, die behoort bij de ingestelde stimu
lusster kte. Op deze wijze kan een psychometrische curve, zo nauwkeurig 
als men wenst, bemonsterd worden. 

7.1.2 De constante-helling methode 

Uit figuur 7.1 blijkt dat de detectiekans P binnen een bereik van P = 0,2 
tot P = 0,8 bij benadering lineair afhankelijk is van de ingestelde stimu
lussterkte. In dit gebied ligt ook de gezochte 50 % drempel: het punt met 
detectiekans P = 0,5. De helling van het lineaire deel van de psychome
trische curve blijkt voor een bepaalde proefpersoon constant in de tijd te 
zijn, binnen bepaalde grenzen onafhankelijk van de experimentparameters 
(Roufs, 1974b). Indien de waarde van de helling bekend is, kan worden 
volstaan met de bepaling van het percentage waargenomen stimuli bij een 
bepaalde stimulussterkte. Met behulp van dit scoringspercentage en de 
helling kan de drempelwaarde eenvoudig berekend worden. De procent
correct score van het meetpunt moet echter wel tussen P = 0,2 en P = 0,8 
liggen, aangezien de lineaire benadering buiten dit gebied niet meer opgaat. 
Deze methode van drempelwaarde-bepaling wordt de constante-helling me
thode genoemd. In het verleden is gebleken dat met deze methode zeer 
goede resultaten verkregen kunnen worden. Het voordeel van de constante
helling methode is de snelheid: een psychometrische curve behoeft niet meer 
geheel bemonsterd te worden om de 50 % drempel te bepalen. De drempel
bepaling kan snel gebeuren, waardoor de invloed van drift minimaal is. De 
meting wordt echter wel onnauwkeuriger: de ligging van de drempelwaarde 
is afhankelijk van de ligging van een meetpunt. Dit nadeel kan ondervangen 
Worden, door over een groot aantal metingen te middelen. 
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Figuur 7 .3: De interne afbeeldingen van stimuli met fysische 
stimulussterkte Ii tot en met Ir. uit figuur 7.1, in relatie tot de 
interne drempelwaarde xo. 

7.1.3 Het verkleinen van de effecten van ruis en drift 

In hoofdstuk 2 is al vermeld dat er bij de interne detectiedrempel fluc
tuaties optreden in de tijd. Er is sprake van niet-systematische variaties 
2 , die bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van vermoeidheid, een verslap
ping van de concentratie, inleer-effect , een slechte nachtrust, etc. Met 
de storingstechniek worden kleine variaties in de drempelwaarde van een 
sondelijn gemeten, die ontstaan door het tegelijkertijd aanbieden van een 
stoorlijn. Het is dus erg belangrijk om ongewenste drempelfluctuaties zo 
klein mogelijk te houden. Om dit te bereiken, worden twee maatregelen 
gen omen: 

1. De referentiestimulus (alleen de sondelijn) wordt direct na de com
binatiestimulus (sondelijn tesamen met stoorlijn) gemeten. Op deze 
manier kan consequent met genormeerde functies gewerkt worden. De 
normfactoren kunnen later berekend worden uit de waarden die over 
alle metingen gemiddeld zijn. 

2 Er blijkt nog onderscheid gemaakt te kunnen worden tussen fluctuaties op lange duur 
en 11ogenaamde korte verschuivingen (shifts), waardoor de detectiedrempel plotseling sterk 
varieert. 
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2. Wanneer de metingen voor alle gewenste punten gedaan zijn, wor
den ze nogmaals herhaald, maar nu in omgekeerde volgorde. Deze 
methode wordt genoemd: in counterbalance meten. De uiteindelijke 
drempelwaarde wordt bepaald door het gemiddelde te nemen van de 
drempels uit beide metingen. Op deze wijze wordt de invloed van 
eenparige drempelverschuivingen geminimaliseerd. 

Aangezien het systeem behept is met ruis, zal ook de gemeten waarde 
voor de drempel varieren in de tijd. Door de metingen een aantal maal te 
herhalen, kan de ruis uitgemiddeld worden. In het verleden is gebleken, dat 
er een sprake is van een soort optimum aantal metingen. Wanneer nog meer 
metingen gedaan worden, zal er geen verbetering meer optreden, aangezien 
de drift een grote rol gaat spelen. 

7 .2 Meetcondities, proefpersoon 

In de volgende paragraven wordt de meting van de helling en van de 
statische- en dynamische lijnspreidfunctie beschreven. Het doel van deze 
metingen is slechts te controleren of de automatische meetopstelling voldoet 
aan de gestelde eisen. Er is slechts een beperkt aantal metingen in een zeer 
klein tijdsbestek verricht. Om een goede vergelijking mogelijk te maken 
met eerder gevonden resultaten, zijn de experimentparameters zoveel mo
gelijk gelijk gekozen aan de parameters, die onder andere door Eggen en 
Bekkers gebruikt zijn (Eggen en Bekkers, 1984). 

De proefpersoon heeft het hoofd gefixeerd in een hoofdsteun, die op een 
afstand van ongeveer 2,8 meter van de monitor staat opgesteld. Deze keuze 
voor de kijkafstand resulteert in een waarde van 0,64 bgmin ( = 520 µm) 
voor de lijnbreedte ~x 8 • Op de monitor zijn twee zwarte fixatiestippen 
aangebracht, met een diameter van 11 mm (13,5 bgmin) en een onderlinge 
afstand van 8 mm (10,6 bgmin). In figuur 7.4 is de plaatsing en grootte 
van de fixatiestippen weergegeven. 

Bij de metingen is, in tegenstelling tot voorgangers, gebruik gemaakt 
van een zogenaamde kunstpupil met een diameter van 2 mm. Dit is in feite 
een schermpje met daarin een rond gaatje, dat voor het oog aangebracht 

3 Ten gevolge van de slechte interliniering van de PLG, dient er in feite rekening 
gehouden te worden met twee verschillende lijnbreedt.en: flx 1 ::::i 490µm en .Llx2 ~ 550µm. 
Hiermee dient rekening gehouden te wordeu bij het uitzetten van de lijnspreidfunctiemeet
wa.arden in een grafiek. 
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Figuur 7.4: Plaatsing en afmetingen van de fixatiestippen op 
bet monitorscherm. 

wordt. Door deze kunstpupil wordt het pupiloppervlak van de proefpersoon 
begrensd 4 tot een grootte van 1r • ( i · 2 mm) 2 = 1r mm2• Bij gebruik van een 
kunstpupil varieert de retinale verlichtingssterkte E tijdens de experimen
ten niet ten gevolge van veranderingen in de grootte van de pupil van de 
proefpersoon. In de formules kan dus voor Ap de wa.arde 1 mm2 ingevuld 
worden. De kunstpupil is uitgerust met een entoptisch systeem, waarmee 
gecontroleerd kan worden of de kunstpupil goed gecentreerd is met de oog
pupil van de proefpersoon (Roufs, 1963}. Het deel van de meetopstelling 
tussen de monitor en de hoofdsteun is bekleed met zwarte stof, om zo goed 
mogelijk reflecties afkomstig van buizen, tafel, etc. te voorkomen. 

Als kriterium voor het zien van een stimulus wordt het optreden van 
"onrust in het beeld" genomen. Tijdens proefexperimenten bleek dat niet 
altijd de gehele lijn waargenomen wordt, maar soms een stukje lijn of slechts 
een beeldverstoring. Dit is in overeenstemming met observaties die gedaan 
zijn door voorgangers. 
Voor de proefpersoon gelden de volgende gegevens: 

4 0nder de experimentele condities is de diameter van de oogpupil altijd groter dan de 
diameter van de kunstpupil. De kunstpupil zal dus alt.ijd de pupildiameter begrenzen tot 
een waarde van 2 mm. 
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Naam: 
Leeftijd: 
Visus linkeroog: 
Visus rechteroog: 
Visus beide ogen: 
Oogafwijkingen: 

Richard Bijlard 
26 jaar 
2.0 
2.0 
2.5 
geen 

De meetopstelling wordt minstens een half uur voor de meting aangezet, 
zodat de monitor en PLG op temperatuur kunnen komen. Voor de metin
gen van de helling van de psychometrische curve is een adaptatie-tijd van 
2 minuten aan de achtergrondluminantie aangehouden; voor de metingen 
van de lijnspreidfuncties 5 minuten. Alle metingen zijn uitgevoerd met het 
linkeroog. 

7 .3 De helling van de psychometrische curve 

Bij de meting van lijnspreidfuncties wordt gebruik gemaakt van de 
constante-helling methode. In deze paragraaf wordt het computerpro
gramma SLOPEDET2 beschreven, waarmee het mogelijk is de helling van 
de psychometrische curve te bepalen. 
Een parameter die direct gerelateerd is aan de helling van de psychome
trische curve is de Croziercoeffi.cient. In het tweede deel van deze paragraaf 
wordt beschreven hoe de Croziercoefficient berekend kan worden uit de 
meetresultaten, die volgen met behulp van SLOPEDET2. 

7.3.1 Het meetprogramma SLOPEDET2 

Het basisidee voor SLOPEDET2 is afgeleid uit de procedure SLOPEDE
TERMINATION van het computerprogramma NEW. Dit programma is 
door W. Vroomen geschreven, om het mogelijk te maken contrastuitwis
sellingsfuncties te meten, met behulp van de tijd-plaats-generator (TPG) 
(Vroomen, 1986). In het verleden is door een aantal studenten-assistenten 
een begin gemaakt om deze procedure SLOPEDETERMINATION om te 
schrijven voor gebruik met de PLG. 

Bij het hier beschreven afstudeerproject is de gehele ijk- en experi
menteersoftware opnieuw geschreven, aangezien de nogal trage Apple Ile
meetcomputer en de PLG een specifieke aanpak eisen. De nieuwe experi
menteerprogramma's zijn zoveel mogelijk opgebouwd uit losse basispro-
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cedures en -functies, die qua snelheid geoptimaliseerd zijn. Het groot
ste deel van de procedures en functies is opgenomen in de Apple Pascal 
procedure-bibliotheken PLGLIB (initialiseren en controleren van de com
municatie tussen Apple en PLG) en SEPALIB (genereren en overzenden van 
.a.equence- en patternfiles). Deze modulaire opzet maakt het voor een opvol
ger mogelijk om in korte tijd een geheel nieuw experimenteerprogramma te 
construeren. 

In het vervolg wordt de werking van SLOPEDET2 uitgelegd, aan de 
hand van een stroomschema, dat in figuur 7.5 weergegeven is. De lis
tings van SLOPEDET2, PLGLIB en SEPALIB zijn, voorzien van com
mentaar, opgenomen in de bundel "Meetprogrammatuur voor de PLG" 
(Bijlard, 1988). 

Het programma begint met een blok "INITIALISATIE", waardoor de 
communicatie tussen de Apple en de PLG geinitialiseerd wordt. Het 
daaropvolgende blok "GENEREREN EN VERZENDEN SEQUENCE
FILE" genereert een speciale sequence-file en zendt deze over naar de PLG. 
De opbouw van deze sequence-file is weergegeven in figuur 7 .6. 

Met behulp van deze sequence-file kan een quasi-statisch verloop vol
gens figuur 2. 7 (paragraaf §2.2) gegenereerd worden. De stationaire sti
mulus wordt in feite opgebouwd uit een aantal toestanden (states), met 
elk een eigen output. Zolang de startknop op het antwoorddoosje nog 
niet ingedrukt is, genereert de PLG een effen achtergrond 6

• Na het in
drukken van de startknop worden een aantal beelden ("patterns") na elkaar 
gegenereerd, waarbij de sterkte van de sondelijn (lijn 256) stapsgewijze verg
root wordt. Op deze wijze wordt de in figuur 2. 7 getekende aanloop-periode 
stapsgewijs benaderd. Na deze aanloop-periode volgen de stationaire- en 
de afval-periode. De PLG gaat daarna weer over tot het genereren van het 
achtergrondbeeld en wacht tot de proefpersoon een antwoord gegeven heeft. 
Indien het knopje "OPNIEUW" ingedrukt wordt, wordt de gehele stimulus 
weer van voor af aan afgespeeld. Na het indrukken van "JA" (stimulus 
gezien) of "NEE" (stimulus niet-gezien) komt de PLG terecht in de state 
met nummer 201 (de "YES-state") respectievelijk nummer 202 (de "NO
state"). De Apple kan aan het statenummer zien of al een antwoord gegeven 

5 Voor het meten van de helling van de psychometrische curve wordt als 1:1timulus een 
heldere (sonde)lijn (nummer 256) gebruikt op een achtergrond met grijswaarde Gachtg = 
O, conversiefunctie ls. 
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is en of dit "J A" of" NEE" wa.s. De variabelen RIFATIME ("Rise- and fall
time") en STITIME ("stimulustime") bepalen de duur van de aanloop- en 
afval-periode respectievelijk de stationaire stimulusduur. Wanneer sprake 
is van een stationaire stimulus, geldt: RIFATIME = 5 (dit komt overeen 
met 5 beeldtijden a 40 mS = 200 mS) en STITIME = 5. Een dynamische 
stimulus (fl.its) verkrijgen we door te kiezen: RIFATIME = 0, STITIME = 
1. 

Het programma SLOPEDET2 zoekt door middel van intervalhalvering 
naar een gebied, waarin de 50 % drempel ligt. In dit gebied worden later 
vijf grijswaarden gekozen, waarmee de eigenlijke bepaling van de helling 
plaatsvindt. De manier waarop de iteratie plaatsvindt kan geregeld worden 
met behulp van een keuzemenu ("MENU"). De mogelijke keuzes zijn: 

• A: De lengte van het begin-interval wordt maximaal genomen. De 
bovengrens van het iteratiegebied heeft de grijswaarde G1i;n = 255, 
de ondergrens Gu;n = 0 (Conversiefunctie J6). 

• B: De gebruiker moet zelf een waarde ingeven voor de boven- en on
dergrens van het begin-interval. Een voordeel van deze mogelijkheid 
is dat de iteratie sneller zal verlopen, indien een voldoende klein in
terval gekozen wordt. Er moet echter rekening gehouden worden met 
het feit dat de drempel-grijswaarde binnen het gekozen interval moet 
liggen, aangezien de iteratie anders niet tot een goed eindpunt komt. 

• C: Het gehele iteratieproces wordt overgeslagen. De gebruiker moet 
vijf punten ingeven met oplopende grijswaarde. Deze punten moeten 
zodanig gekozen worden, dat de bijbehorende procent-correct scores 
tussen 20 % en 80 % zullen liggen. 

Het iteratieproces stopt wanneer de procent-correct scores in het interval 
tusen 20 % en 80 % liggen, of wanneer het interval een zekere minimale 
lengte bereikt heeft. 
Na het iteratieproces (keuze A of B) worden vijf grijswaarden berekend, 
die regelmatig verspreid liggen over het interval. Met behulp van deze vijf 
berekende (in geval van keuze A of B) of ingevoerde (in geval van keuze C) 
grijswaarden, wordt nu de helling van de psychometrische curve gemeten. 
De metingen bij de vijf grijswaarden worden in willekeurige volgorde ver
richt, in counterbalance. Bij elke grijswaarde wordt op deze manier de 
procent-correct score bepaald aan de hand van 20 aanbiedingen. 
Het programma rekent nu de grijswaarden van de meetpunten met een 
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score tussen 20 % en 80 % om naar de logaritme van het increment van de 
retinale verlichtingssterkte e1. Er geldt, bij gebruik van conversiefunctie 16 : 

L = (0,0216 x G + 20) 1
'
8 ( IJkrelatie 6.6 ) 

Voor de luminantie t::..L van de beeldlijn, gemeten ten opzichte van de 
achtergrondluminantie, volgt: 

t::..L = L - Lachtg = (0, 0216 x G + 20) 1
'
8 

- 201
•
8 

ofwel, met c1 = t::..L · Ap ( Ap = 1f mm2 
): 

e1 = Ap · {(0,0216 x G + 20) 1
'
8 

- 201
•
8

} (7.1) 

Wanneer we hiervan de logaritme nemen, volgt: 

loge1 = log{7r · ((0,0216 x G + 20) 1
'
8 

- 201
•
8
)} (7.2) 

De helling van de psychometrische curve, di dP , wordt gevonden door met 
og10 e1 

behulp van de Kleinste K wadraten Methode de regressielijn te berekenen, 
die het verband tussen de procent-correct score P en log 10 e1 benadert. 

Na de metingen wordt een tabel op de printer afgedrukt, waarin de 
grijswaarden van de meetpunten, de procent-correct scores en de berekende 
helling vermeld zijn. Een voorbeeld van een tabel die met SLOPEDET2 
gegenereerd is, is gegeven in figu ur 7. 7. 

7.3.2 De Croziercoefficient 

Wanneer we de afgeleide nemen van de psychometrische curve, dan verkrij
gen we een Gaussische verdeling. Beschouw nu de verhouding tussen de 
standaarddeviatie a van deze verdeling en de drempelwaarde van het incre
ment van de retinale verlichtingssterkte cd. Dit quotient wordt aangeduid 
met de naam Croziercoefficient. 
De Croziercoeffi.cient blijkt voor een bepaalde proefpersoon binnen zekere 
grenzen onafhankelijk te zijn van de experimenteerparameters en de tijd. 
Roufs (1974) leidt af dat de Croziercoeffi.cient op eenvoudige wijze bepaald 
kan worden uit de helling van de psychometrische curve. Voor de helling 
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van de psychometrische curve geldt: 

De term (df:.) is gelijk aan de maximale waarde van de Gaussische ver-... •=•d 
deling: :;!;.". (In het punt e = ed wordt immers de top van de Gaussische 
verdeling bereikt.) Hiermee volgt: 

( 
dP ) =ed. ln(lO) . 1 = ln(lO) . ed 

d log10 e •=•d .J2; . a .J2; a 

Voor de Croziercoefficient vinden we zo: 

(J 1 1 
(7.3) 

Uit deze formule blijkt dat de Croziercoefficient eenvoudig te berekenen 
is, door voor (-di dP ) de helling in te vullen, die met behulp van og10' •=rd 
SLOPEDET2 gemeten is. We kunnen aan de hand van de gevonden 
Croziercoeffi.cient controleren of een helling, die gemeten is met SLOPE
DET2, een aanvaardbare waarde heeft (in vergelijking met eerdere metin
gen). 

7 .4 Meting van de lijnspreidfuncties 

7.4.1 Het meetprogramma LSF2 

Wanneer met SLOPEDET2 de helling van de psychometrische curve geme
ten is, kan een lijnspreidfunctie bepaald worden met behulp van het meet
programma LSF2. 
Het programma LSF2 werkt volgens de constante-helling methode. De 
maatregelen die in paragraaf §7.1.3 voorgesteld zijn om de effecten van 
drift en ruis te verminderen, zijn in dit programma toegepast. Het pro
gramma biedt de mogelijkheid om de procent-correct scores te meten, die 
behoren bij stimuli bestaande uit een sondelijn en een stoorlijn. De lijnaf
standen tussen de sonde- en stoorlijn waarbij gemeten wordt, zijn van te 
voren instelbaar. Het meetprogramma zorgt ervoor dat de grijswaarde van 
een meetpunt zodanig gekozen wordt, dat de bijbehorende procent-correct 
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score in het interval tussen 20 % en 80 % valt. De ligging van het meetpunt 
wordt door middel van intervalhalvering bepaald. Uit de grijswaarde van 
een dergelijk punt kan met behulp van de ijkrelaties en de constante-helling 
methode, de retinale verlichtingssterkte ed,e van de stimulus op drempel
niveau berekend worden. Direct na elke serie metingen met een combinatie
stimulus, bestaande uit een sonde- en stoorlijn, wordt een soortgelijke serie 
metingen verricht met een referentiestimulus, die slechts uit een sondelijn 
alleen bestaat. Uit deze metingen is op analoge wijze ed,I te berekenen. Uit 
ed,e en ed,I volgt volgens formule 2.13 (paragraaf §2.2.3) een punt van de 
genormeerde lijnspreidfunctie. Nadat bij alle vooringestelde lijnafstanden 
gemeten is, worden alle metingen in omgekeerde volgorde herhaald (coun
terbalance). 

Het programma LSF2 is geschreven in Apple Pascal V 1.2 en is opge
bouwd rondom een aantal standaardprocedures en -functies, die ook in 
SLOPEDET2 voorkomen. Het meetprogramma wordt weer besproken aan 
de hand van een stroomschema, dat in figuur 7 .8 afgebeeld is. (De listing 
van SLOPEDET2 is opgenomen in de bundel "Programmatuur voor de 
PLG", Bijlard, 1988.) 
Evenals bij SLOPEDET2 wordt ook hier gestart met het INITIALISATIE
blok. Behalve de initialisatie van de communicatie tussen Apple en PLG, 
vindt ook de initialisatie van de experimentparameters plaats. Deze pa
rameters (bijvoorbeeld achtergrondgrijswaarde, startgrijswaarde, te meten 
lijnafstanden, etc.), waarmee het verloop van de meting gestuurd kan wor
den, worden vervolgens op het beeldscherm van de Apple weergegeven. 
De gebruiker kan nu de waarden van de parameters eventueel veranderen, 
waarna deze weggeschreven worden in een file op disk. 
Het genereren en verzenden van de sequence-file gebeurt op precies dezelfde 
manier als bij SLOPEDET2. Ook de opbouw van de sequence-file is gelijk. 
De eigenlijke meting bestaat in feite uit twee lussen, waarin bij opeenvol
gende lijnafstanden tussen sonde- en stoorlijn gemeten wordt. Na de eerste 
serie metingen (de eerste lus), vinden de counterbalance-metingen plaats 
(de tweede lus). Het blok "METING" is nader uitgewerkt in figuur 7.9. 

Een meting start met de initialisatie van het grijswaardeinterval, waarin 
de meetwaarde ligt. De grijswaarde waarbij de meting plaatsvindt ligt in 
het midden van dit interval. Uit de parameterwaarden van het hoof dpro
gramma wordt de lijnafstand tussen sonde- en stoorlijn berekend, waarbij 
de eerstvolgende meting moet plaatsvinden. Aan de hand van deze gegevens 
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(en enkele andere parameters) wordt vervolgens een meetstimulus berekend 
en overgezonden. 
Een meetstimulus bestaat uit een aantal beelden ("patterns"), die met be
hulp van de eerder besproken sequence-file het gewenste stimulusverloop 
(in de tijd) realiseren. Bij het afspelen van de stimulus zal de luminantie 
van de sonde- en stoorlijn in stapjes toenemen, tot een stationair niveau 
bereikt wordt en na enige tijd weer op dezelfde wijze stapsgewijs afvallen. 
De grijswaarde van de stoorlijn is daarbij steeds 0,3 maal de grijswaarde 
van de sondelijn. (De waarde van het increment van de retinale verlich
tingssterkte van de stoorlijn is dan ook ongeveer 0,3 (= q) maal de waarde 
van cz van de sondelijn.) 

De zojuist berekende meetstimulus, bestaande uit een sonde- en een 
stoorlijn op een achtergrond, wordt nu tienmaal achter elkaar aangebo
den. De procent-correct score die bij deze stimulussterkte behoort, wordt 
nu bepaald aan de hand van de gegeven antwoorden. Indien de score niet 
tussen 20 % en 80 % ligt, wordt het grijswaarde-interval aangepast en wordt 
opnieuw een stimulus berekend, met een andere grijswaarde. 

Wanneer de score wel in het gegeven interval ligt, wordt vervolgd met 
een referentiemeting. Deze meting, waarbij als stimulus alleen een son
delijn aangeboden wordt, verloopt geheel op dezelde manier. Het eindcri
terium voor de referentiemeting wordt uitgebreid met de eis dat de gemeten 
procent-correct score aan dezelfde kant van de 50 % drempel moet liggen 
als de eerder gedane testmeting ( dus: beide scores groter dan of gelijk aan 
50 % correct, of beide scores kleiner dan of gelijk aan 50 % correct). In 
de volgende paragraaf zal blijken dat door deze eis een al te grote fout bij 
de drempelbepaling met de constante-helling methode vermeden kan wor
den. Indien de procent-correct score, afkomstig van de referentiemeting 
niet voldoet aan de eindcriteria, wordt ook hier het meetinterval (en dus 
de grijswaarde van het meetpunt) aangepast. 

Wanneer de testmeting en de referentiemeting beide zijn uitgevoerd, 
worden de grijswaarden van de meetpunten met bijbehorende procent
correct scores weggeschreven in de diskfile. Deze file heeft de extensie 
".TEXT" achter de filenaam. Een file van dit type ( textfile) kan eenvoudig 
worden bewerkt met de Pascal editor of worden afgedrukt met behulp van 
de printer. Figuur 7.10 geeft als voorbeeld een diskfile, die gegenereerd is 
bij de meting van 2 punten van een statische lijnspreidfunctie. 
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7 .4.2 Omrekening van meet punt en naar lijnspreid
functiewaarden 

Het programma LSF2 berekent aan de hand van de gevonden meetpunten 
(grijswaarden met procent-correct scores) de drempelwaarden van de bijbe
horende incrementen van de retinale verlichtingssterkte. Hieruit wordt ver
volgens een punt van een statische- of dynamische lijnspreidfunctie berek
end. In het vervolg wordt de manier geschetst waarop deze berekening 
plaatsvindt. 
De eerste stap is de omrekening van een gemeten grijswaarde G, die volgt 
uit LSF2, naar het bijbehorende increment van de retinale verlichtings
sterkte ~. Dit kan eenvoudig gebeuren, door substitutie van de gevonden 
G in formule 7.1: 

c = Ap · {(O, 0216 x G + 20) 1
•
8 

- 201
•
8

} (7.1) 

Op deze manier kunnen de grijswaarden Ge en Givan een meetpuntenpaar 
(combinatiestimulus en referentiestimulus) omgerekend worden tot cc res
pectievelijk c1• We kunnen formule 7 .4 eventueel benaderen door gebruik 
te maken van de (minder nauwkeurigere) lineaire relatie: 

c = Ap · {O, 45 x G} (7.4) 

Uit een zo verkregen waarde c kan met behulp van de constante-helling me
thode de drempelwaarde cd berekend worden 6. Het punt (log c, P(log c)) 
is een punt van de psychometrische curve dat ligt in het lineaire deel. (De 
grijswaarde G is immers zodanig gekozen door LSF2, dat P( G) in het in
terval tussen 0,2 en 0,8 ligt, waar de psychometrische curve benaderd kan 
worden met een rechte lijn.) 
Uit figuur 7.11 volgt voor de helling H van het lineaire deel van de psy
chometrische curve: 

H = D..P 
!!:.. log c 

P (log c) - P (log cd) 

log c - log cd 

Hierbij is H de helling van de psychometrische curve, uitgedrukt in Td- 1 . 

6 De drempelwaarde van het increment van de retinale verlicht.ingssterkte va.n de com
binatiestimulus wordt aangeduid als e:d.r· Voor de drempel vane: van de referentiestimulus 
schrijven we e:d.I • 
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Voor log cd volgt nu (met P(log cd) = 0,5): 

1 1 
P(logc)-0,5 

ogcd = ogc - H 

Hieruit volgt: 
( 

0,6-P(log t)) 
Cd= c X 10 H (7.5) 

Bij de metingen met LSF2 is ervoor gezorgd dat de gevonden scores, 
behorende bij een meetpuntenpaar Pc = (logcc,P(logcc)) en P, = 
(log ci, P(log c1)) aan dezelfde kant van de 50 % drempel liggen. Dit is 
gedaan om de onnauwkeurigheid ten gevolge van de constante-helling me
thode te verminderen. Een en antler wordt uitgelegd aan de hand van figuur 
7.12. 

Stel dat de helling van het lineaire gedeelte van de psychometrische 
curve een waarde heeft die ligt tussen a en b. Hieruit volgt voor het in
crement van de retinale verlichtingssterkte, gebaseerd op het punt Pc, een 
waarde tussen cca en ccb· Eenzelfde redenering kan gehouden worden voor 
de punten P1 en P/. 
De verhouding .!L, die nodig is voor de berekening van een punt van de lijn-

er, 
spreidfunctie, is op logaritmische schaal een verschil tussen twee logaritmes: 
log c1 - log cc· Uit figuur 7.12 volgt dat de onnauwkeurigheid in het verschil 
van de incrementen van de retinale verlichtingssterkten, berekend als 50 % 
drempels tussen Pc en P1 (minimaal c1a - cm maximaal c1b - ccb) kleiner is 
dan in het verschil van de incrementen van de retinale verlichtingssterkten 
tussen Pc en P/ (minimaal cla - cca, maximaal clb - ccb)· 

Met behulp van de berekende waarden voor cd 1 en cd c vinden we een 
' ' 

punt van een genormeerde statische lijnspreidfunctie volgens: 

u;(x) = ! (cd,1 - 1) 
q Cd,c 

(Statische lijnspreidfunctie) (7.6) 

Voor een punt van de dynamische lijnspreidfunctie geldt: 

{ 

1 (!..4.:L - 1) voor even lijnafstanden 
q ed .. · 

u;(x,O) = 

q·~; (;;.-: - 1) voor oneven lijnafstanden 

(7.7) 
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De normfactoren, die nodig zijn om een genormeerde lijnspreidfunctie om 
te zetten naar een absoluut gegeven lijnspreidfuctie, worden gegeven door: 

NFSi = 1 - ___ 1 __ _ 
ed,1 · ll.x Ap · ll.Ld,I · ll.x 

NFDi=--
1
-

ed 1 • ll.x · ll.t 
' 

1 

Ap · ll.Ld,I · ll.x · ll.t 

(Statische norm.factor) 

(Dynamische normfactor) 

De term ll.Ld,I · ll.x in de statische normfactor is het increment van het op
pervlak onder de beeldlijn, waarvan de grijswaarde gelijk is aan het drem
pelniveau, gemiddeld over alle statische referentiemetingen. Wanneer deze 
grijswaarde bekend is, kan uit het verband tussen het increment van het 
oppervlak onder een lijn (ll.AGa.uu) en de grijswaarde 7, de bijbehorende 
waarde voor ll.Ld,I · ll.x worden afgelezen. 
In het dynamische geval kan een analoge redenering gehouden worden. Voor 
ll.t wordt, zoals reeds besproken is, de waarde 40 mS genomen (zie para
graaf §6.4). 

7 Deze relatie tussen ti.Ac,.., •• en G kan eenvoudig worden afgeleid uit formule 6.4. 
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ondergrene a,.,.n = 0 

ovengrene a,.,." = 255 

figuur 7 .5: stroomdiagram SLOPEDET2 

•tart 

initialintie 

genereren en versenden 

aequence-fi.le 

A c 

geef ondergrene G in 

Jttf bovengrene G in 

iteratieprocee 

procedure PLGINIT 

procedure MAKE-SEQ 
en SEND-SEQ 

geef 5 opeenvolgende 

grijnvaarden in 

- procedure ITERATION 

intervalhalvering 

berekeaing van de 5 
grij1wa.arden waarbij _ _ _ _ _ _ 

procedure C.ALC-DISP 
1emeten moet word.en 

elk punt in willekeurige ) 
volgorde 10 x in 

counterbalance meten 
-'------.----l 

grijswaarden converteren 
naar incr. retina.le 

verl. sterkte 

bepaal helling 
met regreuie 

meetwaarden + 
reeultaten en berekende 
hellin af Hen 

procedure SLOPEMEAS 

procedure REGRES 



figuur 7.6: opbouw sequence file 

adaiergrond patroon 0 

nee 

generatie van stimuli 

met oplopende luminantie 
duur: • RIFATIME" beeldtijden 

l- 1iationaire deel van 
....._ ___ --1 ____ __, de 1timulu1 duur: •sTITIME• beeldtijden 

generatie van etimuli 
met aflopende luminantie duur: •RJFATIME" beeldtijden 

achtergrond patroon 0 

nee 

antwoord ia: ~ 
ANSWERSTATE re1ien YESSTATE 

------< _,,>>-----------• state ar. 201 
state nr. 200' _ 

opnieuw 

NOSTATE 
1tate nr. 202 

einde 
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*"*Results SLOPEDET2 (\cl R. B1Jlard, IPO 1988) *** 

Oat e: ............................. . 

T iMe: ............................. . 

PLG-loo~up table nr. 5 
Slopedet with Method C 

RESULTS OF MEASUREMENTS 

Greyvalue: 

Score(%): 

P 1 P2 P3 P4 PS 
15 20 25 30 35 

5 15 55 70 90 

SLOPE CLACULATED WITH REGRESSION THROUGH 4 POINTS 

MEASURED VALUE OF SLOPE OF PSYCHOMETRIC CURVE IS: 3.127 

Figuur 7.7: Een voorbeeld van een tabel met meetresultaten , 
gegenereerd met behulp van bet computerprogramma SLOPE
DET2. 
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I 
I 

procedure / 

I 
I 
I 

WRITEPARt 
~ 

\ 

I 
\ 

figuur 7.8: stroomdiagram LSF2 

•tart 

initialisatie 

parameters op scherm 

open diakfi.le 

1enereren en venenden 

sequence-file 

procedure PLGINIT 
- - - - - - -- - - - - - - -

procedure INITPAR 

verander parameters 

nee 

procedure OPENFILE 

procedure6 MAKFrSEQ en SEND-SEQ 

doe meting comb. 
&t ref. •timulu11 

procedures STIMEAS 1 

o REFMEAS I 

•luit diak.fi.le 

,_ -

doe meting comb. 

&t rel. •timulus 

procedure6 STIMEAS I 
en REFMEAS ~ _ _ 
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1fo volgende bh 

1ie volrende bh 

\ 

I 

\ 
\ 

/ 

\ 

I 

I 

... procedure PARAMETER 
I 



figuur 7.9: uitwerking: 
"doe meting comb. & ref. !timulus" 

•tart 

bepaal lijnafstand en 

initialiMer interval 

bepaal meetpunt 
(midden interval) 

genereer en venend 
combinatie-atimulue SI 

aonde- en stoorlijn 

10 x meten verander interval 

/score" nee 
~Ullsen 20 %.r------------

en 80 % ? 

bepaal meetpunt 

{midden interval) 

genereer en venend 
referentie-stimulue S2 = 

10ndelijn alleen 

10 x meten 

,l 
,_,/"1Core--........._ 

fuaen 20 % en nee 

verander interval 

80 % en aan gelijke "">--------""" 
/ 

bnt van de drempel ale score op Sl? 

we11:schrijven .... ultaten 
comb. + ref. metingen naar diak 

STIMEA.S 

REFMEA.S 



LINESPREADFUNCTION MEASUREMENTS LSF2 <Cl R.81Jlard, IPO 1988 
~=:============:=z==~==================E==================== 

Date <DOMMYY; .......... . 030888 
RB 
0 

Testperson <1nit1als> ... 
Intensity of background. 
Startvalue of Mainl1ne-1ntensity. 
Measured line distances ........ . 
NuMber of LSF-po1nts Measured .. 
R1se- and fallt1Me of st1Mulus. 

31 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,15 
15 
5 

Stationary st1Mulust1~e..... S 
Correction factor (different rasters),.. 1.0000 

Results of MeasureMents: 

FORWARD 
============================================================ 
L1ned1stance = 
TEST: Gw 
REF: Gw 

LSF-value = 

..,7 

.;;_J 1 

'"17 
._;,.;' 

%-corr. 
i;-corr . 

0.4835 

50, 
30. 

Eps.thresh. 
Eps.thresh. 

31. 168 
35.589 

============================================================ 
L1ned1stance = 2 
TEST: Gw = 31, %-corr. 
REF: Gw = 29, %-corr. 
LSF-value = 0.2342 

L1ned1stance = 3 
TEST: Gw = 31, %-corr. 
REF: Gw = 31 , %-corr. 
LSF-value = -0.2183 

70, 
50. 

60, 
70, 

Eps.thre5h. 
Eps.thresh. 

Eps.thresh. 
Ep5.thresh. 

35.813 
39.400 

39.392 
35.813 

=:========================================================== 

811C r: WARD: 
============================================================ 
L1ned1stance = 3 
TEST: Gw = 31, 
REF: Gw = 29, 

~~-corr. 

%-corr. 
LSF-value = 0.0005 

30. 
20, 

Eps.thresh. 
Eps.thresh. 

48.267 
48.276 

============================================================ 
L1ned1stance = 2 
TEST: Gw = 31 %-corr. 
REF: Gw = 31 
LSF-value = 

%-corr. 
0.4835 

40, 
20, 

Eps.thresh. 
Eps.thresh. 

45. 106 
51. 648 

============================================================ 
L1ned1stance = 
TEST: Gw 31 %-corr. 
REF: Gw 31 %-corr. 
LSF-value = 0.0000 

80. 
80, 

Eps.thre5h. 
Eps.thresh. 

34.402 
34.402 

======================:===================================== 

Figuur 7.10: Een voorbeeld van een file met experimentpa
rameters en meetresultaten, gegenereerd met behulp van bet 
computerprogramma LSF2. 
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i 
p 

1,0 

0,8 

P(log e) 

0,5 

0,0 

AP 

I 

AlogE 
I I 

I I 

I 

logEd JogE 

H= AP 
AlogE 

Figuur 7.11: De berekening van de de waarde van £tf uit een 
meetpunt, met behulp van de constante--helling methode. 

96 



r 1,0 

1 P(log e) 

0,5 
I 

I 

1 ~ 
I 
ff: I )I 

I I I 

I I 

Pf I 
iE )I 

I I 
k( I )I 

I 
0,0 I Eth Eea Eeb Etb loge~ 

I I 
Ela :::!la 

Figuur 7.12: onnauwkeurigbeid ten gevolge van bet gebruik van 
de constante-helling methode. Wa.nneer de punten Fi en Pc 
a.an dezelfde kant van de 50 % drempeI liggen, za.l bet verschil 
tussen de beide bijbehorende drempelwaarden van £ het best 
vastliggen, bij varierende belting van de psychometrische curve. 
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Hoofdstuk 8 

Meetresultaten 

8.1 Effect fixatiestippen 

Bij een drietal testmetingen waarbij een statische lijnspreidfunctie werd 
opgemeten, bleek al snel dat er sprake was van een onverwacht hoge piek in 
de lijnspreidfunctie in de buurt van x' = 7 lijnafstanden. Op dit punt geldt 
dat de afstand tussen de sonde- en de stoorlijn 7 x 520 µm = 3,6 mm is. 
Wanneer we aannemen dat de sondelijn midden tussen de fixatiestippen ligt 
( bij benadering klopt dit), zal de stoorlijn in de buurt van x' = 7 juist de 
onderste fixatiestip raken. In eerdere stageverslagen wordt ook vermeld dat 
er in het verleden verschillen in drempelwaarde gemeten zijn, afhankelijk 
van de grootte, vorm en opstelling van de fixatiestip(-pen of fixatiekruis) 
(o.a. van Amen en van Gerven, 1982). 

Na het verkleinen van de diameter van de fixatiestippen van 11 mm naar 
3 mm, bleek dit verschijnsel grotendeels verdwenen te zijn. Bij de metingen 
waarvan de resultaten in het vervolg van deze paragraaf beschreven zijn, is 
gebruik gemaakt van de kleine fixatiestippen (diameter: 3 mm (3,7 bgmin), 
onderlinge afstand 8 mm (10,6 bgmin)). 
Het verdient aanbeveling om in de toekomst nader onderzoek te doen naar 
het effect van de fixatiestippen in de meetopstelling. 

8.2 De helling van de psychometrische curve 

Met behulp van het programma SLOPEDET2 werd voor zowel statische
als dynamische stimuli elk 7 maal de helling van de psychometrische curve 
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bepaald. Een helling wordt bepaald met behulp van regressie met de Klein
ste Kwadraten Methode uit minimaal 2 en maximaal 5 meetpunten. Elk 
meetpunt op zich is het resultaat van 10 stimulus-aanbiedingen. De meting 
van een psychometrische curve nam ongeveer 3 minuten in beslag. In de 
onderstaande tabel zijn de meetwaarden van de experimenten met de sta
tische stimuli weergegeven. De getallen Gl t/m G5 geven de grijswaarden 
van de 5 meetpunten (bij gebruik van conversiefunctie .16), de getallen Pl 
t/m P5 geven de bijbehorende detectiekans. De meetwaarden die tussen 
haakjes staan, zijn bij de regressie niet gebruikt. In de laatste kolom van 
de tabel staan de berekende waardes van de helling ddPI • 

og• 

Meting Pl P2 P3 P4 PS Sl S2 S3 S4 S5 
1 15 (20) 25 30 35 0,30 (0,10) 0,40 0,80 0,50 
2 (15) 20 25 30 (35) (0,05) 0,25 0,65 0,60 (0,85) 
3 (15) 20 25 30 (35) (0) 0,35 0,20 0,80 0,65 
4 (15) 20 25 (30) 35 (0,05) 0,40 0,25 (0,85) 0,60 
5 (15) (20) 25 30 35 (0,05) (0,10) 0,30 0,75 0,60 
6 (15) 20 25 30 (35) (0,05) 0,15 0,55 0,70 (0,90) 
7 (15) (20) 25 30 (35) (0) (0) 0,40 0,75 (0,95) 

Gemiddeld over de 7 metingen volgt voor de helling 2,19 Td- 1 (s(H) -
0,5). Deze waarde ligt in vergelijking tot vroegere metingen nogal laag. De 
Croziercoefficient die volgt uit de gevonden gemiddelde helling, bedraagt 

1 09~2 19 = o,42. 
Verg~lijken we deze waarde met eerder gevonden waarden voor de 
Croziercoefficient (Roufs 1974b), dan blijkt dat de gevonden waarde nogal 
hoog ligt. 

Wanneer we aannemen dat tijdens de 7 metingen, die alien samen in 
een tijdsbestek van minder dan een uur zijn gedaan, geen noemenswaardige 
shifs zijn opgetreden, kunnen we de helling bepalen uit alle gevonden meet
punten met scores tussen 20 % en 80 %. De meetpunten zijn uitgezet in 
figuur 8.1. Als controle is er "op het oog" een rechte getekend in de grafiek. 
Voor de helling van de rechte volgt ongeveer 2,5 Td- 1 , hetgeen resulteert 
in een Croziercoefficient van ongeveer 0,36. 

Het blijkt (zie de tabel met meetwaarden en figuur 8.1) dat de helling 
van de psychometrische curve tijdens de metingen nog niet erg stabiel is. 
Wegens de onervarenheid van de proefpersoon zal er sprake zijn van inleer
effecten, waardoor de helling varieert. 
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Figuur 8.1: De meetwaarden, die gevonden zijn met behulp van 
SLOPEDET2 (etatische stimuli), uitgezet in een grafiek. De 
grijswaarden van de meetpunten zijn omgerekend naar logarit
men van £ - waarden. De gestreepte lijnen geven de gemeten 
peychometrische curven weer. (Datum: 040888.) 
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De resultaten die zijn verkregen bij de 7 metingen met dynamische sti
muli, zijn weergegeven in de onderstaande tabel en in figuur 8.2. 

Meting Pl P2 P3 P4 PS Sl 82 83 84 SS 

1 39 43 47 Sl SS 0,20 0,2S 0,60 0,3S o,ss 
2 (3S) 40 4S so SS (O,lS) 0,3S 0,30 o,so o,ss 
3 3S 40 4S so SS 0,30 0,30 0,40 0,40 o,so 
4 40 4S so SS 60 0,20 0,30 o,so 0,3S 0,6S 
s 40 4S so SS 60 0,3S o,ss 0,70 0,70 0,7S 
6 (40) 4S so SS 60 (O,lS) 0,3S 0,40 o,so o,ss 
7 4S so SS 60 (6S) 0,30 0,2S o,so 0,4S (0,9S) 

Voor de gemiddelde waarde van de helling, verkregen door regressie met 
SLOPEDET2 volgt hier 1,76 Td-1 (s(H) = 0,2). Grafische bepaling 
"op het oog" levert voor de helling ongeveer 2,4 Td-1 (bijbehorende 
Croziercoefficient: 0,38). 

Het feit dat de helling in het dynamische geval minder steil is dan bij 
gebruik van statische stimuli, laat zich misschien verklaren door het feit dat 
het veel moeilijker was om als onervaren proefpersoon een goed criterium 
te vinden voor het wel of niet zien van een stimulus. De "onrust" in het 
beeld duurde veel korter dan in het statische geval. 
Bij de metingen van de statische- en dynamische lijnspreidfuncties, die in de 
volgende paragraven beschreven worden, is gebruik gemaakt van een wat 
hogere waarde voor de helling: 3 Td-1 (Croziercoefficient: 0,31). Waar
schijnlijk zal de gemeten helling, na voldoende oefening, in de buurt komen 
van deze waarde, of nog groter worden. 

8.3 De statische lijnspreidfunctie 

De genormeerde statische lijnspreidfunctiewaarden, gemeten met behulp 
van LSF2, zijn weergegeven in figuur 8.3. (De stippellijn in figuur 8.3 geeft 
slechts een indicatie van het mogelijke verloop van een statische lijnspreid
functie.) Alie meetwaarden zijn, samen met de bijbehorende spreidingen, 
opgenomen in Appendix G. 
Elk punt van de lijnspreidfunctie is bepaald als het gemiddelde van drie 
metingen. Bij elke meting wordt een punt berekend door het resultaat 
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Figuur 8.2: De meetwaarden, die gevonden zijn met behulp van 
SLOPEDET2 (dynamische stimuli), uitgezet in een grafiek. De 
grijswaarden van de meetpunten zijn omgerekend naar logarit
men van E - waarden. De gestreepte lijnen geven de gemeten 
psychometrische curven weer. (Datum: 050888.) 
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van een "forward" meting (10 stimulusaanbiedingen per meetpunt) en een 
"counterbalance" meting ( eveneens 10 stimulusaanbiedingen) te middelen. 
Een punt in figuur 8.3 wordt dus bepaald uit 60 aanbiedingen van de com
binatiestimulus en 60 aanbiedingen van de referentiestimulus. Een gehele 
lijnspreidfunctie werd in twee blokken van 15 meetpunten gemeten. De 
meting van een zo'n blok duurde ongeveer 20 minuten. 

In figuur 8.3 is de spreiding van het gemiddelde s ( U$(x')) aangegeven 
als een interval rondom een meetpunt. De gemiddelde waarde van deze 
spreiding is 0,10. Deze waarde is vergelijkbaar met de gemiddelde sprei
ding die in het verleden gevonden werd (Eggen en Bekkers, 1984 en van 
Amen en van Gerven, 1982). 
De lijnafstand tussen de verschillende punten in figuur 8.3 is niet constant. 
Tengevolge van de al eerder besproken fout in de interliniering van het 
videosignaal van de PLG, is er in feite sprake van twee lijnafstanden (zie 
paragraaf §7.2). 

Gemiddeld over de drie metingen van de statische lijnspreidfunctie vin
den we voor de drempel van het increment van de retinale verlichtings
sterkte cd een waarde van 41,9 Td (s(cd) = 0,7). Dit correspondeert met 
een drempelgrijswaarde Gd,l = 30 (conversiefunctie .15). 
Wanneer we voor de lijnafstand ~x de waarde 0,64 bgmin nemen, dan 
volgt voor de statische normfactor, berekend uit 900 aanbiedingen van een 
statische stimulus: 

NFSi=900 = O, 0373 (Td · bgmint1 

Deze waarde is gelijk aan de statische normfactor voor proefpersoon "A vG", 
volgend uit de metingen die in 1982 door van Amen en van Gerven gedaan 
zijn. 

8.4 De dynamische lijnspreidfunctie 

Voor de dynamische lijnspreidfunctiewaarden gelden dezelfde condities als 
in het statische geval: elk punt is gebaseerd op 3 metingen ofwel 60 
aanbiedingen van combinatie- en referentiestimulus. De gevonden meet
waarden, gemiddelden en spreidingen zijn opgenomen in Appendix G 
en weergegeven in figuur 8.4. Voor de spreiding van het gemiddelde, 
s ( u; (x'' 0)) vinden we hier gemiddeld 0,15. 
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Wegens tijdgebrek is niet meer toegekomen aan de meting van de waar
den van de lijnimpulsresponsie U6 (0, r), die nodig zijn voor de bepaling van 
de tijdcorrectiefactor c;. Bij de dynamische lijnspreidfunctie is voor de cor
rectie van de meetpunten, gelegen op oneven lijnafstanden, gebruik gemaakt 
van de waarde 0,65 (voor alle lijnafstanden). (Van Gool en Speekenbrink 
vonden Cl = 0,6 en Cl = 0,7 (van Gool en Speekenbrink, 1982) en Eggen 
en Bekkers vonden Ct = 0,65 (Eggen en Bekkers, 1984).) Gezien het feit 
dat er hier sprake is van een nieuwe TV-monitor, met andere eigenschap
pen, dient de correctiefactor in de toekomst nauwkeurig bepaald te worden, 
indien men een dynamische lijnspreidfunctie exact wil meten. 

De drempel van ed heeft bij de dynamische metingen een waarde van 
94,2 Td (s(ed) = 2,5). Dit komt overeen met een grijswaarde Gd,I = 68 
(Conversiefunctie 16). 

Voor de dynamische normfacor volgt: 

NFDi=900 = 0,419 (Td · s · bgmint 1 

Deze waarde is weer gelijk aan de waarde van de dynamische normfactor 
van proefpersoon "AvG" (van Amen en van Gerven, 1982). 

8.5 Perceptieve 
"RB") 

gegevens (proefpersoon 

De metingen van de helling van de psychometrische curve en de statische
en dynamische lijnspreidfunctie zijn aan het einde van de afstudeerperiode 
in een tijdsbestek van 5 dagen verricht. 
Als ongeoefende proefpersoon was het voor mij moeilijk een stabiel detec
tiecriterium te vinden, vooral wanneer er sprake was van dynamische sti
muli. Bij de metingen met statische stimuli nam ik meestal slechts een deel 
van de sondelijn waar. In veel gevallen lag dit deel niet tussen de fixatiestip
pen, maar juist ernaast. Bij gebruik van dynamische stimuli was slecht.s <'<'Tl 

korte flikkering in het beeld te zien. Op het einde van een meetdag traden 
er steeds sneller vermoeidheidsverschijnselen op, vooral wanneer er die dag 
meerdere lijnspreidfuncties gemeten waren. Na verloop van tijd kreeg ik 
steeds sneller tijdens een experiment last van een donkere vlek in het fix
atiegebied en was het steeds moeilijker om met het linkeroog op het gebied 
tussen de fixatiestippen scherp te stellen. Door de metingen niet in 2, maar 
in 4 of 6 blokken te doen, bleken deze verschijnselen minder sterk op te 
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treden. 
In de toekomst zal de hoofdsteun, waarin het hoofd van de proefpersoon 
rust, hoger geplaatst moeten worden. Bij de huidige positie van de hoofd
steun moet de proefpersoon nogal voorover gebogen zitten tijdens de ex
perimenten. Deze houding is, vooral voor langere tijd, erg onaangenaam 
(pijn in de nek en rug). 
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Hoofdstuk 9 

Conclusies, aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zullen de belangrijkste conclusies, die volgen uit dit af
studeeronderzoek, puntsgewijs worden opgesomd. Tevens worden er enkele 
aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek. 

• Bij de afleiding van de formules voor de storingstechniek, is steeds 
sprake van stimuli, die (rechthoekig) pulsvormig verlopen in de tijd 
en/of de plaats. In de praktijk blijkt het niet mogelijk te zijn om 
dergelijke stimuli met een monitor te genereren. Het werkelijke profiel 
van een beeldlijn verloopt bij benadering Gaussisch als functie van de 
plaats en exponentieel als functie van de tijd. Essentieel is echter de 
gewogen energie van de beeldlijn. Het blijkt dat deze energie redelijk 
nauwkeurig bepaald kan worden. 

• De gebruikte Conrac 2400 monitor is geschikt voor het doen van lijn
spreidfunctiemetingen. Het beeld dat door de monitor geproduceerd 
wordt is stabiel en vrijwel onafhankelijk van externe storingen, zoals 
netspanningsfluctuaties (binnen zekere grenzen). De luminantie van 
een beeldlijn mag onafhankelijk beschouwd worden van de luminantie 
van de andere beeldlijnen en van de "voorgeschiedenis". We kunnen 
met een beeldlijn van de Conrac 2400 monitor een Jijnbreedte as
socieren van ongeveer 520 µm (bij gebruik van de monitor met de 
PLG). De nalichttijd van een lijn bedraagt ongeveer 20 µsec. 

• Bij de metingen leveren fixatiestippen met een diameter van 3 mm 
betere resultaten dan stippen met een diameter van 11 mm. Zoals 
ook in het verleden is gebleken is de plaats, vorm en grootte van de 
fixatiestippen van invloed op de rneetresultaten. Het verdient aan-
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beveling om bij deze meetopstelling de meest ideale situatie te zoeken. 
Misschien is dit wel afhankelijk van de proefpersoon. 

• De ontwikkelde meetprogrammatuur voldoet goed in gebruik. Het 
is met behulp van de in Pa.seal geschreven procedurebibliotheken (li
braries) PLGLIB en SEPALIB mogelijk om in vrij korte tijd snelle en 
gebruikersvriendelijke meetprogramma's te schrijven. Het ontwikke
len van software op de Apple is echter geen erg aangename klus. De 
Pa.seal-editor van de Apple werkt erg traag en omslachtig en het 
compileren duurt erg lang. Hierdoor wordt het herstellen van een 
fout in een Pascalprogramma een erg tijdrovende kwestie. Misschien 
dat in de toekomst gedacht zal moeten worden aan een snellere en 
"programmeer-vriendelijkere" computer, zoals een PC (of AT} of kop
peling van de opstelling aan het bestaande VAX-netwerk. 

• Door de onervarenheid van de proefpersoon is er sprake van een in
leereffect. Hierdoor is de helling van de psychometrische curve nog 
niet stabiel in de tijd. Wanneer de helling bepaald wordt met behulp 
van de Kleinste K wadraten Methode, resulteert een erg lage waarde. 
Ook de bepaling van de helling "op het oog" levert een nogal lage 
waarde. 

• Uit het geringe aantal controle-metingen mag redelijkerwijs gecon
cludeerd worden dat de meetopstelling voldoet. De metingen van de 
statische- en dynamische lijnspreidfunctie geven hieromtrent geen uit
sluitsel. Voor een betere controle van de werking van de opstelling 
dienen er meer metingen verricht te worden door een ( enigszins) er
varen proefpersoon. 
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Appendix A 

Lijst met gebruikte symbolen 

afk. 

t 

ed,1 

ed,e 

P,o 
P,t 
S(x, t) 

u(x, t) 
n(x, t) 
y(x, t) 
z(x, t) 
n+;n-

betekenis 

tijd 
plaats 
tijdverschuiving tussen sonde- en stoorpuls 
afstand tussen sonde- en stoorpuls 
oplichttijd van een pulsvormige stimulus (beeldlijn) 
breedte van een pulsvormige stimulus (beeldlijn) 
retinale verlichtingssterkte 
increment van de retinale verlichtingssterkte t.o.v. 
de achtergrond t.g.v. een lijnvormige stimulus (sondepuls) 
increment van de retinale verlichtingssterkte t.o.v. de 
achtergrond t.g.v. de combinatie van sonde- en stoorpuls 
drempelwaarde van e1 

drempelwaarde van ee 

sondepuls 
stoorpuls 
= g • p(x, t, Ax, At), pulsvormige stimulus in plaats
en tijddomein 
gefilterde ingangssignaal (piekdetectiemodel) 
ruissignaal (piekdetectiemodel) 
gefilterde ingangssignaal + ruis (piekdetectiemodel) 
uitgangssignaal van het piekdetectiemodel (ja/nee) 
interne detectiedrempels 
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ev. eenheid 

msec of µsec 
lijnafst. of bgmin 
msec 
lijnafst. of bgmin 
µsec 
µm 
Td 

Td 

Td 
Td 
Td 

Td 



p 
q 

Lv 
ll.Lv 

Ap 
Us(x') 
U6(x',r) 
u;(x') 
u;(x', r) 
NFS' 

c. 

c~ 
I 

PLG 
G 

G' /G' 1 5 

1i/J5 

kans da.t een stimulus gedetecteerd wordt 
verzwakking van de amplitude van de stoorpuls t.o.v. 
de sondepuls 
luminantie 
verschil in luminantie tussen een heldere beeldlijn 
en de minder heldere achtergrond 
luminantie van een puls, met gelijke oppervlakte 
als een Gaussisch veronderstelde beeldlijn 
incr. van de tijdgemiddelde luminantie, dit is 
de luminantie van een puls met gelijke 
opp. als onder de nalichtcurve v .e. beeldlijn 
pupiloppervlakte 
statische lijnspreidfunctie 
dynamische lijnspreidfunctie 
genormeerde statische lijnspreidfunctie 
genormeerde dynamische lijnspreidfunctie 

statische normf actor, 
gemiddeld over i stimulusaanbiedingen 

dynamische normfactor, 
gemiddeld over i stimulusaanbiedingen 
plaatscorrectiefactor: de verhouding tussen de responsie 
op lijnafstand 0 en de responsie op lijnafstand 1 
tijdcorrectiefactor: de verhouding tussen de responsie 
op r = 0 en de responsie op r = -20 msec. 
i geeft het lijninterval a.an, waarvoor de correctie geldt 
Programmeerbare Lijnen-Generator 
grijswaarde: een digitale waarde, 
die de luminantie van een lijn representeert {8-bits getal) 
grijswaarde van een beeldlijn 
grijswaarde van de achtergrond 
de grijswaarde G na omzetting met behulp 
van de conversietabel in de PLG (12-bits getal) 
G', volgend uit G, m.b.v. 11 resp. 15 

conversiefuncties, in de conversietabel van de PLG 
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D 
D 

(Td · bgmin)- 1 

(Td · s · bgmint1 



V,11nc 

v"'d 
"'Y 

AGauu 

H 

synchronisatiespanning (videosignaal) 
videospanning (uitgangsspanning van de PLG) 
luminantie-reproductie-coefficient 
het oppervlak onder een beeldlijn, 
berekend m.b.v. een Gaussische benadering 
het oppervlak onder een beeldlijn, 
berekend m.b.v. numerieke integratie 
helling van het lineaire deel van de psychom. curve 
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Appendix B 

Retinale ver lichtingsster kte 

In deze Appendix zal het begrip retinale verlichtingssterkte nader worden 
uitgewerkt, speciaal voor de lezer die niet vertrouwd is met dit begrip uit 
de visuele perceptieleer. 

De verlichtingssterkte E is gelijk aan de lichtflux <P die per oppervlakte
eenheid op een vlak valt. Voor een infinitesimaal klein oppervlakje dA 
wordt de verlichtingssterkte E gedefinieerd door: 

E = d<P 
dA 

(B.1) 

Hierbij is d<P de lichtflux die op het oppervlak dA valt. De eenheid van de 
verlichtingssterkte E is lm/m2 • 

Beschouw een klein lichtgevend vlak met oppervlak .6.A dat loodrecht 
staat op de kijkrichting1 en dat wordt afgebeeld op een oppervlak .6.Ar van 
het netvlies. Voor de verlichtingssterkte E op het netvlies geldt dan: 

(B.2) 

T is de transmissie van de oogmedia, T ~ 0.5. Voor de lichtfiux .6. <P die op 
het oog valt, geldt nu: 

.6.4> = 0 · .6.A · Lv (B.3) 

Hierbij is Lv de luminantie van het lichtgevende oppervlak .6.A in de kijk
richting. 0 is de ruimtehoek die het pupiloppervlak Ap opspant vanuit punt 

1 Wanneer de normaal van het oppervlak AA een hoek (} maakt met de kijkrichting 
dient het oppervlak gecorrigeerd te word en met een factor cos 0. 
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1 17 mm 

Figuur B. l: Illustra.tie van de afbeelding van een lichtgevend 
oppervlak ~A op het netvlies. 

0. Als l 2 /AP~ 1, waarbij l de afstand is van punt 0 tot het knooppunt C 
van het oog, dan geldt: 

en als 12 I aA ~ 1 clan geldt: 

0 = Ap 
/2 

z2 
aA = aAr · {l7 · IO-s)2 

Substitutie van B.4 en B.5 in vergelijking B.3 geeft: 

a~ = 3500 · A,, · aAr · Lv 

(B.4) 

(B.5) 

(B.6) 

De verlichtingssterkte E op het netvlies wordt tenslotte berekend met be
hulp van vergelijking B.2: 

E = 3500 · T · AP · Lv (B.7) 

De retinale verlichtingssterkte E is dus rechtevenre<lig met <le lurninant.ie 
Lv van het geobserveerde vlak en het oppervlak A,, van de pupil. In krin
gen die zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek van het visuele 
systeem 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 L1.: in cd /m2 en het pupiloppervlak 
in mm2 • 

E = Lv · Ap (B.8) 
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Appendix C 

Antwoordkastj es 

In figuur C.1 zijn de kastjes weergegeven, die het de proefpersoon mogelijk 
maken het experiment te besturen. Er is sprake van twee kastjes, die beiden 
met de digitale ingangen op de voorkant van de PLG verbonden moeten 
worden. 
Het kastje dat links afgebeeld staat, biedt de mogelijkheid om een stimu
lusaanbieding te starten en te herhalen. Het rechts afgebeelde kastje is voor 
de registratie van het gegeven antwoord (gezien/niet gezien). 

De kastjes zijn zodanig geconstrueerd, dat bij het indrukken van een 
knop de corresponderende steker ( dezelf de kleur als de drukknop), kortge
sloten wordt met de zwarte steker, die met "aarde" doorverbonden moet 
worden. Met 11 t/m 14 (onder de figuur) worden de digitale ingangen (In
puts) van de PLG aangeduid. 
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START 

GROEN • 

OPNIEUW 

BLAUW • 

11 14 

JA 

GROEN • 

ROOD 

12 

NEE 

• 

13 

:::c 
0 
0 
t:i 

Figuur C.l: De antwoordkastjes, die bij de experimenten ge

bruikt zijn. De drukknoppen zijn eenvoudige puls-drukkers, 

die beide aansluitingen met elkaar doorverbinden, wanneer de 
knop ingedrukt wordt. 
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Appendix D 

Conversiefuncties in de PLG 

De conversietabel in de PLG bestaat uit een tweetal EPROMS, waarin de 
diverse conversiefuncties zijn ingeprogrammeerd. De conversietabel werkt 
volgens het look-up-table principe: de waarde van G', die behoort bij een 
"binnenkomende" waarde van G wordt opgezocht en komt als 12-bits getal 
beschikbaar. De omzetting van een "binnenkomende" 8-bits grijswaarde G 
naar G' kan gebeuren via een van de volgende acht conversiefuncties: 

• LINPROM 

G' G (4095 - 1228) 
= 1228 + x 255 

• LIN2PROM 

G' = 3500 + G x 2 

• LOGPROM 

(G - 255) x ln(lO) 
G' = 1228 +exp x (4095 - 1228) 

40 

• LOG2PROM 

G' = 3500 +exp (G - 255) x ln(lO) x (4010 - 3500) 
160 

• LIN3PROM 

G' = 34 77 + G x -'-( 4_0_9_5 _-_3_4_77_._) 
255 
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• LlN,jPROM 

G I 77 G (4095 - 3477) 
= 34 - x -'---------

255 

• ALOGPROM 

G' = 4095 - exp (G - 255) x ln(lO) x (4095 - 1228) 
40 

• DLOGPROM 

als G < 128 dan: 

G' {4095 + 1228) (-G) x ln(lO) (4095 - 1228) 
= 2 +exp 40 x --2--

als G > 127 dan: 

G' = (4095 + 1228) _exp (G - 255) x ln{lO) x (4095 - 1228) 
2 40 2 
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Appendix E 

Oppervlakte onder Gaussisch 
benaderde beeldlijn 

In deze Appendix wordt als voorbeeld beschreven, op welke manier de op
pervlakte onder een beeldlijn berekend kan worden, door gebruik te maken 
van een Gaussische benadering. In de figuur op de volgende bladzijde is 
het profiel weergegeven van de beeldlijn, waarvoor geldt: G = 240 (con
versiefunctie 16 ). De beide lijnen die deze sondelijn fl.ankeren, hebben een 
grijswaarde ter grootte G = 200 (conversiefunctie 16 ). 

De topwaarde van de luminantie van deze sondelijn bedraagt 658,6 cd/m2
• 

Wanneer we de breedte van de lijn beschouwen, op het punt waar de lu
minantie gedaald is tot e-~ maal de topwaarde (dit is 399,4 cd/m2), dan 
volgt een waarde van 176,6 µm ( = 2 x a). De grootte van het oppervlak 
onder de Gaussisch benaderde beeldlijn vinden we door gebruik te maken 
van de formule: 

AGauu = Ltopwaarde X y'2; X <J 

In dit geval geldt dus: 

AGauss(G = 240) = 658,6X.J2;X88,3·10-6 0,1463 (cd/m) 
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Appendix F 

Meetwaarden: opperv lakte 
onder beeldlijn 

Grijswaarde Aaauu (cd/m) Anum (cd/m) 
200 0,1006 0,1057 
205 0,1065 0,1099 
210 0,1075 0,1126 
215 0,1154 0,1195 
220 0,1190 0,1309 
225 0,1224 0,1195 
230 0,1305 0,1271 
235 0,1385 0,1397 
240 0,1463 0,1442 
245 0,1628 0,1571 
250 0,1650 0,1765 

De waarden voor Aaau~~ zijn gecorrigeerd (shifts in meting visueel gecor
rigeerd). 
De waarden voor Anum zijn berekend met behulp van het meetprogramma, 
dat eveneens de scanner bestuurd (zie hoofdstuk 6). Het was hier niet mo
gelijk om een correctie toe te passen. De waarden voor Anum zijn verkregen 
door numerieke integratie tussen de grenzen 1232,0 µm en 1721, 72 µm. 
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Appendix G 

Meetwaarden: 
lijnspreidfunctie-metingen 

Resultaten metingen genormeerde statische lijnspreidfunctie: 

lijnafst. le-meting 2e-meting 3e_meting u.;(x') 1 
::i s(U8(x')) s(US(x')) 

1 0,2418 0,1694 1,028 0,4797 0,48 0,27 
2 0,3589 0,3864 0,2890 0,3448 0,05 0,03 
3 -0,1089 -0,1538 -0,2824 -0,1817 0,09 0,05 
4 -0,4222 -0,2247 -0,4062 -0,3510 0,11 0,06 
5 -0,3359 -0,3937 0,7675 -0,3648 0,04 0,03 
6 -0,2989 0,4381 -0,3391 -0,0667 0,44 0,25 
7 -0,2333 0,0730 0,3199 0,2087 0,13 0,07 
8 -0,1018 0,1244 0,1511 0,0579 0,14 0,08 
9 -0,1092 -0,1524 0,1482 -0,0378 0,16 0,09 
10 0,1782 0,0773 0,2301 0,1619 0,08 0,04 
12 0,3003 1,719 0,3607 0,3305 0,04 0,03 
14 -0,0545 0,1711 0,2724 0,1297 0,17 0,10 
16 0,3586 0,2146 0,000 0,1911 0,18 0.10 
22 -0,2526 -0,2674 -0,2271 -0,2500 0,02 0,01 
28 0,6797 -0,1192 0,2503 0,2703 0,40 0,23 
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Resultaten metingen genormeerde dynamische lijnspreid
functie: 

lijnafst. le-meting 2e-meting 3e_meting u;(x',0)"""'
3 

s(U;(.x',O)) s(u;(x',O)) 
1 1,5552 0,5252 0,7211 0,9338 0,55 
2 0,8747 1,0801 0,8520 0,9356 0,13 
3 0,4759 0,5651 0,4538 0,4983 0,06 
4 -0,3917 -0,6483 -0,3856 -0,4752 0,15 
5 0,6899 0,3799 0,2296 0,4331 0,23 
6 -0,4940 0,8596 0,0967 -0,1987 0,42 
7 -0,3084 -0,4870 -0,1089 -0,3014 0,19 
8 -0,9733 -0,1265 -0,6523 -0,5840 0,43 
9 1,874 0,1267 0,4876 0,3072 0,26 
10 -0,2086 -0,1042 -0,1223 -0,1450 0,06 
12 0,6087 0,0731 0,1209 0,2676 0,30 
14 -0,0972 -0,3020 -0,2902 -0,2298 0,12 
16 -0,2372 1,6871 0,1009 -0,0682 0,24 
22 -0,2982 0,4747 -0,1026 0,0246 0,40 
28 -0,4042 0,2765 -0,2300 -0,1192 0,35 

Bij de berekeningen van de standaardafwijkingen is gebruik gemaakt van 
de volgende formules: 

s(U*) = 

Hierbij geldt: 

E~=1 (u; - u;11mf 
n-1 

E~=1 ( u; - u;11m) 
2 

n(n 1) 

• Met U* wordt bedoeld: U,S(x1
) resp. u; (x', 0). 

• Met u;em wordt bedoeld: de waarde van U', gemiddeld over alle 
metingen. Er geldt dus: u;11m = (2:~ 1 Ut) /n 
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0,32 
0,07 
0,03 
0,09 
0,14 
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0,11 
0,25 
0,15 
0,03 
0,17 
0,07 
0,14 
0,23 
0,20 



• De term n is het aantal verrichte metingen (in dit geval 3). 

• De gemeten lijnspreidfunctiewaarden die in bovenstaande tabellen 
doorgestreept zijn met een stippellijn, zijn niet in de berekening 
meegenomen ( echte uitschieters). (In deze gevallen geldt dus: n = 2.) 
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