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1.

Inleiding

1.1. Algemeen
Dit is een verslag van een onderzoek

naar enkele aspek-

ten van de dynamische eigenschappen van het visuele systeem. Onder dynamische eigenschappen wordt verstaan: hoe
verwerkt het visuele systeem

stimuli.

tijdsa~hankelijke

De dynamische signaalverwerking is steeds verbonden met
een bepaald visueel attribuut, bijv. oplichten.
We trachten de dynamische eigenschappen te leren kennen
door in- en uitgangsanalyse.
Deze analyse is gebaseerd op

psycho~ysische

d.w.z.: de stimulus bestaat uit een

methoden,

~ysische,

kwantitatief

te beschrijven grootheid; terwijl de respons beschreven
wordt in termen van ja/nee, gelijk/ongelijk, enz. Het is de
essentie van de psychofysische methode dat de uitspraak
op zulke psycho~ysische (d.w.z. subjectieve) toetsen, in
termen van

~ysisc?

meetbare grootheden kunnen worden geijkt.

De set van mogelijke responsvormen is dus vrij beperkt in
vergelijking tot het aantal mogelijke

stimulus-tijd-~unkties.

Van deze set van responsvormen werd voor dit onderzoek
gebruik gemaakt van het type ja/nee

o~wel,

vertaald in ter-

men van het visuele systeem: gezien of niet gezien.
D.m.v. deze responsvormen kunnen drempelmetingen uitgevoerd worden: de detektie-kans neemt toe met de stimulusintensiteit ongeveer volgens de cumulatieve normale verdeling; de drempel definieren we als die intensiteit

waar~

bij de detektie-kans 50~ is.
Als gevolg van de komplexiteit van dit soort onderzoek
worden de stimulus-kon~iguratie (als funktie van de plaate)
en de

stimulus-tijd-~unkties

steeds zo eenvoudig mogelijk

gehouden. Enkele voorbeelden hiervan zijn weergegeven in
figuur 1.
De verschillende stimulus-tijd-funkties geven i.h.a. een
verschillende perceptieve gewaarwording. Dit percept is,
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naast drempelmeting, het belangrijkste gegeven dat bij dit,
en soortgelijk, onderzoek gebruikt wordt.

y
~t

~--•x

I
stimulns-konfigl.l ra tie a

f'ig.l

stimulus-tijd-funkties

Schematische weergave van de gebruikte stimuluskonfiguratie en stimulus-tijd-funkties.
Oorspronkelijk model

De overtuigende experimentele relaties die gevonden werden
voor f'likker(van harmonisch gemoduleerd licht) en rechthoekige flitsen brachten Rouf's (1972,11) ertoe een dynamisch model voor het oog te postuleren dat in figuur 2 is
weergegeven.
Het model bevat drie basispostulaten:

!•

De overdrachtsf'unktie 1(w)

~·

?(w)

is kwasi-lineair.

is een systeem van het minimum-fase type, plus

eventueel een dode tijd.
opm. De responsie van een willekeurige stimulus-tijdfunktie kan worden berekend door Jtc.)) uit

IJ'(.wll

te bepalen op grond van de minimum-fase konditie.

l•

Topdetektie d.m.v. een drempelmechanisme met drempel d,
i.e. wanneer een signaal een uitwijking d (zowel in
positieve- als in negatieve zin) heeft, wordt het gezien.

-.3-

>-'
~I
(/)

c

Q>

c

f-time

~iguur

2

Schematische weergave van het

Rou~s-model,

en

werking ervan.
De absolute waarde van de overdrachts~unktie JC~) werd bepaald door het metenvaneen z.g.n. De Lange karakteristiek,
waarbij de drempelintensiteit e van harmonisch gemoduleerd
licht als
In

~unktie

van de

~rekwentie

~

werd gemeten.

~ormule:

e. l 1<.c..)l :

ol

dus:

A~gezien van de konstante d is

1Cw)

dan bekend.

opm. Een moeilijk te behandelen aspekt van dit experiment
is de omstandigheid dat er in herhaling, even grote,
toppen worden aangeboden. Het is duidelijk dat de
statistische kans op 'gezien' in dit geval groter
is dan in het geval dat er slechts
geboden. De gemeten ~~~1/d

~én

top wordt aan-

zal dus steeds een ~rakti$

te gevoelig uitkomen. Deze moeilijkheid wordt uitvoerig behandeld in Roufs(l974,it).
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Verfijning van het model
Uit meer recente onderzoekingen bleek het noodzakelijk
een verfijning van het model in te voeren (Roufs, 1974, i] ) •
Aanleiding hiervoor waren:
1 Kleine afwijkingen die gevonden werden tussen voorspelde
en gemeten karakteristieken, i.h.b. drempelkarakteristieken voor rechthoekige flitsen en doubletten.
~

Een verschil in perceptieve attributen tussen hoge- en
lage frekwenties: bij lage frekwentie& een homogeen, in
de tijd variërend, veld (z.g.n.

'deining'; zie figuur J).

Bij hoge frakwenties een snelle inhomogene helderheictsvariatie binnen het veld (ook wel 'onrust'genoemd; zie
figuur 4).

figuur J Schematische weergave van het percept deining.
De proefpersoon ziet de intensiteit langzaam

vari~

ëren rond een gemiddelde waarde E.

figuur 4 Schematische weergave van het percept onrust.
De proefpersoon ziet een snelle inhomogene variatie in helderheid binnen de stimulus.
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De De Lange karakteristi e k wordt nu ope,ebouwd gedacht uit
twee verschillende karakteristieken (zie figuur

5).

- Voor hoge t'rekwenties een bandfilter dat samenhangt met
het percept onrust. Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in Rout's(l974,~) als C- enD- filters (zie streep-

5).

streep lijn in figuur

- Voor lage t'rekwenties een laag-doorlatend filter dat
samenhangt met het percept deining (zie punt-streep lijn
in figuur 5).

onzichtbaar

I

I

I

. '"" "'

I

I

'{.

zichtbaar

/ "' \

,' '\

1

I

I

l

flikkerfusie-grens
\

'

figuur 5 Schematische voorstelling van een De Lange karakteristiek. De amplitude-gevoeligheid 1/e ia als
funktie van de frekwentie

:f

op dubbel- logari th-

mische basis uitgezet.
Het ver:fijnde model Rout's kunnen we dan schematisch weergeven zoals getekend ia in figuur 6
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~~

~t("D)

I

,,

0

L0

'V&.t. (Q)

i'iguur 6 Schema van het veri'ijnde

Rout~s-model.

Hij inschakelverschijnselen wordt de detektie bepaald door
het onrustkanaal dat bestaat uit een bandfilter en een detektiemechanisme met drempel d. Voor het bandi'ilter gelden
dezelfde drie postulaten als voor het oorspronkelijke model.
Voor laagi'rekwente verschijnselen wordt de detektie bepaald
door het deining-kanaal dat bestaat uit een (mogelijk nietlineair) laag-doorlatend i'ilter plus detektiemechanisme
met drempel D.
1.4. Probleemstelling
Gezien het belangrijke konsept van een aparte uitgang voor
inschakelverschijnselen was het wenselijk dit op een geheel
andere manier te onderzoeken. Dit was mogelijk omdat er enige tljd geleden een methode onderzocht werd om de pulsresponsie van het bandfilter rechtstreeks te bepalen(z.g.n.
storingstechniek; Blommaert,l974). Tevens biedt deze methode een mogelijkheid om de voorspellende waarde van het Houfamodel te vergelijken met die van een ai'wijkend model dat
door Rashbass(l970,1971) gepostuleerd werd.
De storingstechniek is gebaseerd op het volgende idee:
We bieden als stimulus-tijd-i'unktie een korte i'lits van
duur~

(enkele msec.) aan

Het bandi'ilter geei't hierop

een re'spons waarvan aanganonten mag worden (omdat het een
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bandfilter is) dat deze één dominante top heeft. Wanneer
deze top een uitwijking groter dan de drempel d heeft,wordt
de flits gezien.
Vervolgens gaan we deze flits storen met een stoorflits
met dezelfde tijd-funktie, echter met een veel lagere intensiteit. In de responswereld zal de stoorflits eenzelfde
respons geven als de meetflits (het bandfilter is immers
lineair), met dit verschil dat de amplitude veel kleiner
is. Deze situatie is weergegeven in figuur 7•

stimuluswereld

responswereld

- - respons meetflits
- - - respons stoorflits
figuur 7 Schematische weergave van stimuluswereld naar
responswereld •
.2E!!!.!_

1. De getekende respons is "willekeurig".
2. Uit de eigenschappen van een De Lange karakteristiek is af te leiden dat een flits van enkele msec.
een responsie heeft die enkele honderden msec duurt.

Uit figuur

7

is het duidelijk dat de eerste top van de res-

ponsie de detektie van de flits zal bepalen. De invloed
van de stoorflits bestaat hierin dat de eerste top met een
fraktie van de stoorflits verhoogd o1' verlaagd zal worden,
afhankelijk van het ingestelde tijdinterval ~ • De drempel
van de meetflits zal dus met eenzelfde fraktie respektievelijk verlaagd en verhoogd worden.
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Het meten van deze drempelverandering is de kern van
de storingstechniek.
Essentieel bij deze methode is dat de stoorrlits klein gehouden wordt in vergelijking tot de meetflits, zodat het
niet mogelijk is dat bij een bepaalde waarde van "( een andere dan de doa1inante top de

d~~tektie

gaat overnemen.

Het gebruik van subliminale sommatie van stimuli is op
zich niet nieuw; bijv. Ikeda(l965), Levinson(l966),
Rashbass(l970,1971), Tolhurst(l975). Het belangrijke verschil is echter dat één van de signalen, het z.g.n. stoorsignaal, zo klein gehouden wordt dat ongewenste fasedelen
het resultaat niet belnvloeden.
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2.

Gehanteerde konsapten

2.1. Twee uitgangshypothesen
Bij het onderzoek zijn we gestart onder kondities waarbij

aan de

5o%

drempel op het percept onrust gedetekteerd wordt,

daarom zijn we uitgegaan van het verrijnde model Rours zoals
weergegeven in figuur 6.
De postulaten die we, gedurende het onderzoek, gehanteerd
.hebben zijn de volgende:
1. kwasi-lineariteit van het bandfilter.
2. topdetektie d.m.v. drempelmechanismen.

Het belangrijke verschil met de oorspronkelijke drie postulaten is dat we het postulaat over de minimum-fase eigenschap van het bandfilter niet meer nodig hebben,. Immers,
indien de pulsresponsie van een lineair systeem bekend is,
kunnen in principe de responsies op willekeurige stimulus-tijd-funkties bepaald worden.
Het gebruik van de storingstechniek heeft enkele nadelen:
Het nulpunt (t.a.v. t~d) van de responsie is onbekend.
Alle tijden zijn gerelateerd aan t · = t

, de t~d waarop
ex
de pulsresponsie zijn extreme waarde aanneemt.
- De storingstechniek geeft geen informatie over het teken
(positief of negatief) van de dominante fase van de pulsrespons.
Op deze nadelen zal in de volgende paragraaf nader worden
teruggekomen.
E~n

moeilijkheid die we met deze techniek omzeilen is de

volgende:
In het verleden bleek het steeds gecompliceerd om uit een
gemeten De Lange karakteristiek de maximale doorlating van
het bandfilter te bepalen. Dit is een gevolg van het feit
dat een De Lange karakteristiek gemeten wordt met harmoniseh
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gemoduleerd licht dat niet uit één Dlaar uit een aantal even
grote toppen bestaat. De statistische kans dat een aantal
toppen gezien wordt is groter dan de kans dat 'én top gezien wordt. Dit heeft tot gevolg dat er steects gekorrigeerd
moet worden voor dit effekt. Indien de pulsrespons van het
bandfilter bekend is hebben we afgerekend met deze moeilijkheid.
2.2. Kwantitatieve uitwerking van de storingstechniek
Als stimulus-tijd-funktie kiezen we:

S. . t~)

•

ê"" {

S0 (t-l :-

eo

p..,.(~) .. 4\. ~"'(t-'(..)\
p~(-4:)

Hierin is:
p#( t)

=

een

kort~

rechthoekige tijd-funktie met duur

~

•

Pj(t) = 0 voor J'<o
p..,.(t)"=lvoor
p~(t)

=0

0~1cLJ-

voor J<1c

f+

= intensiteit

E.

J-

= intensiteit van flits alleen.
= duur van flits.

q

= verhouding

van

ges1~oorde tijd-funkt~,e.

van de intensiteit van de stoorflits

tot die van de meetflits. Bij flitsen met dezelfde
vorm en duur is dit tevens de verhouding van de
amplitudines van de responsies.
Voor een korte rechthoekige flits geldt dat
responsie geeft U~(t} =

~Ur(t), waarin

De drempel wordt nu bereikt als:

e.+ ,>

respektievelijk:

{

u, (t)

... ,.

u5 (t-'C) l \ ::

een

u 5(t) de pulsres-

ponsie voorstelt.

\'v\aJC \

p~(t)

d
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Onder de voorwaarde dat q klein is, kunnen we dit schrijven
als:

--------------------------(6)
Hierin is t

de tijd waarop de responsie zijn extreme
ex
waarde aanneemt.
opm. Ale de dominante top van de responsie positief is
wordt er gedetekteerd op +d; als deze negatiet' is
dan wordt er gedetekteerd op -d. In het vervolg zal
steeds aangenomen worden dat de dominante top van de
pulsresponsie positief

is~

dit om de formulés niet

onnodig gecompliceerd te maken .
Eliminatie van d levert:

e...,[ V.&(te1C) + 4

U6(t~.-"-)t =

u0 ( -t tx)

~0,.,.

-------- ( 7)

Delen door E_.,.J- ~(f:,~ geeft:

l .. ,. Ui(+Cie-'C')
-

:.

U~(-t~,.)

e(J

--e..,

---------------------~(8)

.V

Voor de genormeerde pulsrespons LA, ( t t.tr- t ).:

t(' ((-_,IC-(.)

we nu schrijven:

Ui (-c~.. - 'C)

-=

U.~ (:t a.)

kunnen

-------------------------(9)

Uitdrukking (9) is de basisformule waarmee we één punt van
de pulsrespons kunnen bepalen (voor t::. t..t,t-1:

) • Door vari-

ëren van{ vinden we dan een aantal punten op de tijdas,
die een maat zijn voor de uitwijking van de genormeerde pulsrespons.
We kunnen nu nog de absolute maat van de pulsrespons (in
d-eenheden)berekenen:
Uit formule (6) volgt:

u&( t.tlC- 't)
d

::

I

Ec,.J-

u-w, C.te.c- -c)

----------------- <10 >

In formule (lO)worden beide, in par. 2.1. genoemde, nadelen van de etoringstechniek getllustreerd:
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- Alle punten worden gemeten in relatie tot t

ex

, de tijd

waarop u,(t) extreem is.
- Het teken van de dominante fase van de pulsrespons kan
niet bepaald worden. Immers, het rechterlid van
voor ~

(10)

is

=0 altijd positief,het linkerlid dus ook. Nu is

er gesteld (zie 2.1.) dat de detektie zowel door de positieve- als door de negatieve drempel bepaald kan worden. Ergo, wordt in het geval van de pulsrespons de detektie bepaald door de positieve drempel, dan is het extremum van de respons ook

positie~;

wordt de detektie

bepaald door -d dan is het extramum van de pulsrespons
negatief.
opm. 1. In het vervolg zullen we steeds de genormeerde
pulsrespons in grafiek brengen. De dominante fase
hiervan is altijd positief.

!•

We hebben de methode u1tgewerkt voor dit specifieke paar (meetflits plus stoorflits, meetflits alleen). Voor de experimenten is ook het paar (meetflits plus stoorflits,

mee~flits

min stoorflits),

en zel:fs een reeks stimuli, gebruikt. De berekening
van

Lt,(-t4 "-'t) is in die gevallen niet essentieel

verschillend.
2.). Het gebruik van referentie-stimuli
Voor het bepalen van de 50~ zichtbaarheidadrempel werd
door ons steeds de methode van de konstante stimuli gebruikt. Deze methode houdt in dat een bepaalde stimulus
een aantal malen

met dezelfde intensiteit aan de proef-

persoon getoond wordt. Het aantal waargenomen stimuli
wordt door de proefleider genoteerd. Deze procedure wordt
een aantal malen herhaald bij andere (voor de proefpersoon onbekende) intensiteiten van dezelfde stimulus, totdat voldoende percentages (min

or

meer regelmatig ver-

-13-

deeld t.o.v. so%) bekend zijn voor het uitzetten van een
psychometrische funktie(beste visuele aanpass~ng). Het
snijpunt met de so%-lijn levert de drempelwaarde van de stimulus. Voor de theoretische achtergronden van psychometrische funkties, zie Roufs(l974,2I). Hieronder is een voorbeeld weergegeven van een psychometrische funktie, die
volgens de bovenstaande procedure bepaald werd.
' 'I

L(+ 'IG '19 :
_,..,..- +
._ -+ --+
+_~.- +- + +·+ + + +- - I
iJ8

- ---

__

f

l
I

'

~

.L

0~

-~
;

' -~

I

~

.,~

-- i!d~ - -·
+- - r l+ +- ,

\"
~

~a

\'

!O 6(1 j BD /D

-~- ~

i

percentage
'gezien'

!o

0~

\ >

dB (verzwakking)
Een moeilijkheid die we bij deze procedure ontmoeten is dat
de drempel d aan niet-stationaire variaties onderhevig
is. Dit is een gevolg van het feit dat het (inwendige)
detektiekriterium niet konstant is als funktie van de
tijd. Deze niet-stationaire variabiliteit is inherent aan
biologische systemen. Voor het specifieke geval van de
zichtbaarheidadrempel kunnen o.a. een rol spelen:
- De algehele lichamelijke konditie van de proefpersoon.
Deze kan er voor zorgen dat er een grote drempelvariatie tussen verschillende dagen optreedt.
- Fysieke- en psychische variabelen binnen één dag zoals:
vermoeidheidsve r schijnselen, konsentratie van de proefpersoon, meer of minder oogvocht, oogbewegingen,enz.
Door de variabiliteit van het drempelkriterium is het
duid~lijk

dat om een eenduidige

psychome~rische

funktie

te meten er bijzondere maatregelen getroffen moeten worden,
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b~v.

snel meten (of dit een mogelijke maatregel is hang t

natuurlijk af van de snelheid waarmeed varieert). Dit heeft
tot gevolg dat het bepalen van een psychometrische funktie
een soort optimaliseringsprocedure zal zijn. De variabelen
die we hierbij tot onze

besch~kk~ng

hebben

z~n:

het aantal

aanbiedingen per intensiteit en het aantal punten per psychometrische funktie.
Willen we van een bepaalde stimulus-tijd-funktie een goede
psychometrische funktie bepalen dan betekent dit dat we
een relatief groot a a ntal punten per psychometrische funktie moeten bepalen. De g evonden drempel zal dan een gemiddelde drempel zijn over de tijd die eraan besteed is om deze
te mete n .
Tengevolge van de niet-stationaire variaties in d is, voor
het toepassen van de storingstechniek, de procedure die
gevolgd wordt bij het bepalen van de drempel van één stimulus niet geschikt. Wat we willen 11eten is:
Het verschil van de dremp e l van een stimulus met die
van zijn referentie-stimulus.
- Twee goede psychometrische funkties.
Om de niet-stationaire variaties over langere termijn buihet meetresultaat te houden moeten we echter snel meten.
Dit betekent konkreet:

!• De fluktuaties tussen de drempelmetingen t.g.v. nietstationaire

e~fekten

moeten zo klein mogelijk gehouden

worden, m.a.w. de drempels moeten direkt na elkaar gemeten worden.

!• De niet-stationaire effekten mogen niet binnen de drempelmetingen zitten. Dit betekent dat we het aantal punten per psychometrische funktie zo klein mogelijk moeten nemen.
Doordat we tenslotte 2°-orde effekten willen meten, en
omdat er natuurlijk toch fluktuaties in het meetresultaat
voor zullen komen, zal de nauwkeurieheid van het resultaat
verhoogd moeten worden door herhaling van de meting.
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J.

Apparatuur

).1. Optische opstelling

Deze bestond uit drie lichtwegen en is weergegeven in figuur 8. De bronnen zijn glimlichtmoctulatoren, waarvan de
intensiteit rechtevenredig met het stuursignaal varieert
(zie Roufs,l972,:t.). Lichtweg A is steeds in gebruik geweest als stimulus-lichtweg. B heeft gefungeerd als omgevings-lichtweg bij meting van qe pulsrespons onder de kondities: E

= 1200

td;

f/>

= 4•

; omgeving

= 1200td.

Het veld

werd doorgemeten en was redelijk homogeen als funktie van
0

de plaats over ongeveer 10 .(zie figuur 9).

verlichtinga-l
sterkte

I
1:
~~------~------------~~·,
l0°

I

I

0

figuur 9

---.....;;..;.. straal r

Verlichtingssterkte als funktie van de plaats.

Lichtweg C werd gebruikt als hulplichtweg voor het aanbrengen van fixatielichtjes.
Variaties in de stimulusintensiteit t.g.v. schommelingen
in de eigen pupil werden voorkomen door een kunstpupil
te gebruiken met een entoptisch geleidingasysteem voor
centreren (zie Roufs,l96J).
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A

*
<P

(1)

glimlicht modulator
grote lens voor omgevingsveld
prisma
0
voorwerp in stimulus-lichtweg,~ •l
voorwerp in hulplichtweg
{rode fixatie-puntjes)
oculair
kunstpupii met ·
entoptisch richtsysteem

I
I
I

; 4.

<:b

- - (4)

I

(5)
I

c

8

-~-

-~-

---&
I

1',

-G-

''

(J)

',

I ''

I
(2)

figuur 8

~

Schema van optische opstelling.

s:t>

I

(7)

(6)
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J.2.Elektrische opstelling
Deze varieerde enigszins al naar gelang het experiment
waarmee we bezig waren.
Voor meting van pulsresponsies werd i.h.a. het schema gebruikt dat weergegeven is in

fi~lur

10.

M.b.v. dB-schakelaar A varieerde de proefleider de intensiteit van de aangeboden stimulus. Unit B werd gebruikt
voor het instellen van de konstante verhouding q van stoorflits tot meetflits.
De proefperso6n startte zelf de stimulus door op een startknop te drukken. De vertraging tussen indrukken van de
startknop en afvuren van de stimulus kon worden ingesteld.
Om voorbereid te zijn op de komst van een stimulus hoorde
de proet'persoon kort ervoor eep. (middelhoge) pieptoon.
Voor zijn reaktie op de

stimulu~

had hij nog drie knoppen

tot zijn beschikking: de eerste om aan te geven dat hij het
signaal gezien had (hoge piep), de tweede om te laten weten dat hij de stimulus ~ gezien had (lage piep) en de
derde om aan te geven dat hij geen uitspraak kon doen bijv.
doordat hij met de ogen knipperde of werd at'geleid enz.
(zelfde toon als startpiep). Met deze ecarteerknop werd
dan tevens de stimulus-tijd-funktie

uitgeschake~d.

ja

luidspreker

--

~ee

reset

piep

~

~
~

.
startvertrar-ging

a tart

-

2.oo

blokgenera tor
,J.:.I.\IK~

~'S

-

hardmaker

~

....00I

rook/h oo.tt

I

opteller

/\

f--

dBschakelaar

(A)
vertraging

'( +200ms

-

blokgenera tor

,J. ~""'~

hardmaker
r-rook.~
'6o.lt

- +q1~ -q

(:s)

-

GM

stuurkast
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4.

Meetprocedures en proefpersonen

4.1. Meetprocedures
De

5o%

zichtbaarheidsdrel~pel

werd steeds bepaald met de

methode der konstante stimuli en het meten van psychometrische

~unkties.

De gang van zaken van deze procedure

is uitvoerig beschreven in par. 2.).
Om variaties in de

zichtbaarheidsdren~el

zoveel mogelijk

te elimineren werd steeds t.o.v een referentiestimulus
gemeten.

D.w.~.

werd de drempel van stimulus A bepaald,

dan volgde direkt daarna de drempelmeting van
stimulus B. Er werd tijdens de metingen

zel~s

re~erentie

geen tijd ge-

gund voor het uitzetten van een psychometrische

~unktie.

Een voorbeeld van twee, op deze manier bepaalde , psychometrische funkties is hieronder weergegeven:

percentage
'gezien'

I

1_0 ~

~(~

'1\

I

I~

\ ~

0~

I

\t <~
\ \I
-~-

~

~\

~~-

~

\
Á

1\}~~
dB (verzwakking)

Natuurlijk was één paarverschilmeting niet voldoende nauwkeurig om enige zekerheid omtrent het resultaat te hebben.
Al naar gelang het type meting en de omstandigheden varieerde het aantal herhalingen van de metingen van 5 tot 10
per punt.
Om

volgorde-e~~ekten

zoveel mogelijk uit te sluiten werd

bij meting van de paarverschillen de volgorde binnen het

-20-

paar zoveel mogelijk gewisseld. Bijv. werd en er

4 paarver-

schillen gemeten van een b ep aalde konfiguratie (A,B) dan
werden deze metingen uitgevoerd in de volgorde A__.B,
B--+A,

A~B,

B--.A, ot' A---+B, B-+A, B-.A, A___..B.

Afwijkende procedures zullen ter plaatse worden besproken.
4.2. Proefpersonen
Twee proefpersonen hebben aan de experimenten deelgenomen:
JAJR, ervaren, normaal gezichtsvermogen na

ge~inge

korrek-

tie, 46 jaar.
FB, onervaren, normaal gezichtsvermogen, geen korrektie,
kleurenzwak (protanoop), 27 jaar.
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0

Resultaten 1 veld
5.1. Pulsresponsies bij achtergrondsintensiteit E=l200 td
5.1.1. Pulsresponsie FB
a. De gebruikte stimulus-tijd-Cunkties zagen er als volgt
uit:

.,. =
q

21tl8

= 0.15

De verhouding q=O.l5 werd ingesteld op grond van eigenschappen van pulsresponsies die door Houfs(l974,U)met een simulatie-prograwma werden bepaald uit z.g.n. C- en !>-filters.
Deze responsies hadden de eigenschap dat niet-dominante toppen minstens 20% minder uitwijking hadden dan de dominante
top. Om te voorkomen dat bij een bepaalde instelling van

1:

een niet-dominante top de detektie gaat bepalen moet q dus
kleiner zijn dan 20%. Om veilig te zitten hebben we daarom
een q-waarde gekozen van 15~.
b. Meetprocedure en meetresultaat
Omdat dit experiment gebaseerd was op de storingstechniek
werd hier de parenmethode (methode der referentie-stimuli)
toegepast. D.w.z. de psychometrische funkties van stimulus
en referentiestimulus werden snel na elkaar gemeten, terwijl
het aantal Crakties per psychometrische funktie klein gehouden werd {J à 4). Het aantal antwoorden per fraktie was
20. Elk punt is een gemiddelde over 5 paarverschillen. Per
middag werden ongeveer drie punten van de pulsrespons gemeten. Het experimentele resultaat is weergegeven in figuur 11.
De getrokken lijn is een simultane komputeraanpassing aan

'.

SUBJ. FB
E=1200 td

&= 2ms
NORM. CON ST.= 1.2
I

N
N
I

0
-'t"

-l

-arcering

simultane aanpassing van puls- en
staprespons uit figuur 18
gebied van de gemiddelde standaarddeviatie rond een visuele aanpassing

-2J-

d e experimenteel bepaalde puls- en stapresponsies (resp.
weerge g even in de figuren 11 en 18). In par. 5.2 . 3. zal nad ur op deze procedure worden teruggekomen. Het gearceerde
gebied in figuur 11 heeft de volgende betekenis:
Het geeft de grenzen aan waarbinnen de'echte' pulsrespons
zal liggen wanneer je aan weerszijden van een "beste visuele
aanpassing" éénmaal de gemiddelde standaarddeviatie van de
meetpunten uitzet.
Omdat het hier een onervaren proefpersoon hetrof, mocht men
verwachten dat dit experiment inleer-effekten op zou leveren • Daarom is in figuur 12 de gemiddelde drempelintensi teit van de rechthoekige'flits alleen'uitgezet als funktie
van de me etdag.
Hierbij dienen enkele kanttekeneingen geplaatst te worden:
- Deze drempels zijn

~

echt gemeten , maar berekend uit

de drempelintensiteiten van de gebruikte stimulus-tijdfunkties. Deze berekening zal in 5.1.2. kwantitatief worden uitgewerkt.
De resultaten die in figuur 12 uitgezet zijn komen niet
alleen uit dit experiment, maar ook uit de meting van de
stapresponsie, die in par. 5.2. behandeld wordt.
- Omdat het meetresultaat steeds genormeerd berekend werd
(dus gedeeld door de kwantitatieve dreu1pelintensiteit),
is de gemeten pulsresponsie onafhankelijk van de dagelijkse variatie. De normeringskonstante

c::l~J-

kend op grond van de gemiddelde drempel

-..

"ë;

werd bereover het gehe -

le e xperime n t.
- Uit figuur 1.2 bliJkt dat er inderdaad sprake is van een
inleer-effekt: tot ongeveer 9 juni daalt de benodigde
drempelintensiteit, daarna is deze ongeveer konstant.
c. Perceptieve

versch~nselen

Het door de proe:fpersoon vermelde percept was steeds onrust •
.opm. In de figuren J en 4 is schematisch weergegeven wat de

0

0

'()

fi~ur

CD

u.

....,.

CD

"'C

-

N

0
0

0
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11

UJ9-

:::> 11

(/)

U)
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N

~

•

•-

••
•
••
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0
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·t-

0
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<(

......

0

12 Gemiddelde drempelintensiteit voor een rechthoe kige flits als funktie van de meetdag (zoals berekend uit puls- en staprespons-experiment). -
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proefpersoon waarneemt bij het aanbieden van ha r monisch

ge~

moduleerd licht.
Bij

inschakelversch~nselen

is het percept anders omdat het

hier om een momentane verandering van de achtergrondsintensiteit gaat. Voor een schematische weergave van de mogelijke
percapten bij inschakelverschijnselen zie figuur 1).

'I.

....

__ ., "

I

homogeen oplichten

statische
toestand

onrust

statische
toestand

inhomo g een oplichten
figuur lJ Schematische weergave van mogelijke perceptieve
attributen bij inschakelverschunselen
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5.1.2. Konsekwenties van

re~erentie-stimuli

Om te laten zien hoe de parenmethode in de praktijk werkt
gaan we uit van het ideale geval dat de drempel d niet aan
variatie onderhevig is. In dat geval is de

drempelintensi~

teit van een willekeurige stimulus-tijd-funktie konstant in
de tijd. Om dit idee nader toe te lichten gaan we uit van

•

de volgende stimulus-tijd-funktie:

.....J'

De drempelvoorwaarde voor
deze stimulus luidt:

E..,.J

t IA.rC.t4.•)+ '\- U~ (-t""'- -t)r = ol -----------------(5)

~.. .J- qd

Delen door

\.{&lth)

levert:

+

U'i (t,!C --,:)

----------------(11)

:.

4~8+
Als d konstant zou zijn, is de term t.(~(.-t,,.Ut konstant.

cpc

Door E +

~

als ~unktie van 1:. te bepalen vinden we dan direkt

de pulsresponsie u,(t,.Jt·'C)/~

(met daarbij een konstante op-

geteld), immers:

Uf(t-~.l :
In

~iguur

"d

UI) (t.,-t)

+ c.

-------(12)

o(

I

14.a is voor proefpersoon FB de grootheid

uitgezet als funktie van 1: • Deze figuur is rommelig;dit
k a n er op wijzen dat d van meting tot meting varieert.
Als we aannemen dat

I

4Jë:

gemeten werd
1
(de drempel was toen gelijk aan d(t )), kunnen we (12) her•
1
schrijvEn als:
:;

1-(t (_tt.'l-<.)

ol(-t,)
"''+
doen
is
kunnen

op het tijdstip t

+

u 1 ("tb)

't ct(+, l
voor
deze
variatie in d
korriWat we nu
geren door het meten van de drempelintensiteit van een re•
4
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1
(q&ë+)Uni S

10 d- •t

6

f.!.g. 14.a

'positieve pulsrespons'
zonder rarerentie-stimulus

10

1

d-Uni•tS 1\'q&ë- )-

,.
-~(ms)
fig. 14.b
6
'negatieve pulsrespons'
zonder re~erentiestimulus

1
2 dunits (q&ë+)- -(q&ë_)-1

• •
1

•
••••
•

50

-1

fig. 14.c

•
•• •••

100

-'t'(ms)

2U&(t-"t)

resultaat van
Fig. 14

re~erentie

van meetpunten uit 14.a met

Illustratie van werking van parenmethode

14.~
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ferentie-stimulus op (ongeveer) hetzelfde tijdstip; dus op
het tijdstip t 2 =t + 4~ •
1
De tijd-funktie die we hiervoor kiezen ziet er als volgt uit:

J'

De drempelvoorwaarde, die bij
deze stimulus hoort, luidt:

ar_ J

t u. al+,.")

- '\- t-t,(t."--c) ~ = Gt

1

~~E-

Voor de grootheid

------------------- ( lJ)

kunnen we dan op dezelfde manier

afleidens

--

'

'+.J-e_ I

De grootheid 4-.J E. is in figuur 14. b uitgezet als funktie
van

~

• Deze figuur is natuurlijk even rommelig als 14.a.

De essentiële omstandigheid waarvan we nu gebruik gaan maken
is dat t =t +At.
2 1
Voor de relatie tussen de

resp~ktievelijke

drempels kunnen

we dan schrijven

d

d ( t. ..) : ti (tI ) + dt (_d. )
Als we

At

At nu maar klein genoeg kiezen, kunnen we stellen a
d(~a.) ~ à {t,)

Voor het verschil '\-~E,. __!_ _ ~ _
~N-a.

Omdat

,_JE- kunnen we nu schrijven:

~r(.-t.,-<l
c;t(t,)

tt-"'a.. -

+

u, (ts.-() +
C(('ta.)

U'b(te..)
<t~t,)

_

U 0 (te. 1
q.d.(t.,)

d(t ) ~ d(t ) kunnen we dit benaderen door:
2
1
_
_ _
::.
Ui(te, -'C)

<t"'i+
De grootheid

1

'\-vE_

_!._

qN-1.
in figuur li~. c.

-

...!-

,~~

c((t-,)

is uitgezet, als funktie van 'C ,

De konklusie die we uit de figuren 14.a t/m c kunnen

trek~

ken is . dat, onder de gegeven experimentele omstandigheden,
.de aanname dat

d{t

2 )~

d(t 1 ) juist was, en dus dat de

pare~

methode, onder deze omstandigheden, werkt.
·~
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opm. Uit de drempelmetingen van de stimulus-tijd-funkties
zoals hierboven beschreven, kunnen we de drempelintensiteit
van de ongestoorde meetflits berekenen. Dit doen we als volgt:
We gaan uit van de respektievelijke drempelvoorwaarden (5)
en (lJ):

e+ "' { U.cr(.t~.)
E_

+ ,.

(..(~> (tb-") l

c.

d -------------------- <5 >

,Jo~ LA.b C.ta 11 } -~U.& (tt..-1:)~ ':' of ------------------... -(13)

Delen door resp. 2 e+ en 2 E_ en optellen, gee:ft:

------------------------(14)
Voor de meet:flits geldt als dremp elvoorwaarde:

- é0

..)'

(J~ (tu) • Cl\ ----------------------------------( 15)

Delen we vergelijking (15)door (1 4 ) dan krijgen we:

-

--------------------(16)

M.b.v. deze :formule werden de gemiddelde drempels per
meetdag bepaald zoals weergegeven in

fi~tur

12.

-30-

5.1.3. Pulsresponsies JAJR (1974, 1975)
~

Gebruikte stimulus-tijd-funkties

Voor het experiment met proefpersoon JAJR (1974) werden de
volgende stimulusvormen gebruikta
~

....
~

~

=
....=

JL

.....
j

Q)

.(.

....

....J'

Jo

)'

....ril
~

....

....

)'
......

J'

~

tijd

J'

J'

~

~

t

"'

é_O.t)

opm. Tussen de haakjes is steeds de ingestelde q-waarde
weergegeven.
De overwegingen bij de keuze van het aantal stimuli en de
q-waarden waren de volgendel
1. De gedachtengang achter dit· experiment was een andere
dan bij de later ingevoerde parenmethode, en kwam neer
op het volgende:
De drempelvoorwaarde van de stimulusvorm (meetflits +
stoorflits) luidta

We kunnen dit anders schrijven als:

-...
Differenti~ren

Ul(tc. .. )
d

+ '\-

e-t~(th-'t\

naar q levert dans

"'

Voor elke waarde van q (0.2, 0.1, O, -0.1, -0.2) werd e~J
als funktie van q uitgezet. De helling van de regressielijn door de meetpunten, leverde direkt één punt van de
pulsresponsie. De gevolgde methode verklaart het aantal
stimulusvormen en de reden waarom de q-waarden equidistant
genomen werden. Door nu de reeksen snel na elkaar heen en
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terug te meten en te herhalen, werd gehoopt fluktuaties
in~

uit te middelen.

2. Om te voorkomen dat een andere dan de dominante top van
de pulsrespons de detektie zou bepalen werd als maximale
waarde voor q 0.2 gekozen (vergelijk opmerkingen bij

5.1.1.a).
Bij de meting met proefpersoon JAJR (1975) werden~ paren
met de volgende tijdfunkties gebruikt&
~

~
~

~

~

.--

~

~
~
~

c

~
· ~

c

~

>
tijd

t

Het doel van dit experiment was&
1. Onderzoek naar de herhaalbaarheid van het meetresultaat
door vergelijking met de experimenteel bepaalde pulsrespons uit 1974.
2. Onderzoek naar de symmetrie van de pulsresponsie t.o.v.
nul. M.a.w. reageert het onrustsysteem hetzelfde, op het
teken na, op positieve zowel als negatieve flitsen
(onderzoek naar konsistentie van het onrustsysteem)
b. Meetprocedures en meetresultaten
De meetprocedures bij het experiment met JAlR (1974) was,
tijdens één zitting, als volgts
Het gekozen tijdinterval ~ werd ingesteld.
Vervolgens werden na elkaar de drempels van de beschreven
flitscombinaties bepaald. Er werd gemeten met 10 antwoorden
per fraktie en 3 à 5 frakties per psychometrische funkties.
De volgorde van drempelbepaling was steeds dezelfde en wel

-J2-

als volgt,
(1; 0

(1; 0.1)

(1; -0.1)

(1; 0.2)

(1; -0.2)

). In principe zouden we nu voldoende hebben voor

het bepalen van een regressielijn, maar om de nauwkeurigheid van de meting te verhogen werd

de gehele procedure

no g tweemaal in dezelfde volgorde herhaald, zodat we voor
elke flitskombinatie 3 drempelintensiteiten hadden.
Dit gehele proces nam steeds ongeveer 30 minuten in beslag
Op deze manier was het mogelijk om per dag ongeveer 6
metingen (voor verschillende waarden van~) uit te voeren.
Het experimentele resultaat is uitgezet in figuur 15
Pulsrespons experiment JAJR

(1975)

Om de symm e trie te toetsen was het noodzakelijk om twee
paar-verschillen snel na elkaar te meten. Het eerste punt
leverde bijvoorbeeld een punt van de positieve pulsrespons,
het tweede paar~verschil het overeenkomstige punt (dezelfde
waarde van~) van de nega tieve pulsrespons. Omdat bij deze
procedure 4 psychometrische funkties snel na elkaar gemeten
moesten worden, z·ou de normale drempelbepaling te veel tijd
kosten, met het gevolg dat fluktuatie

van de drempel teveel

in het meetresultaat zou voorkomen. Daarom werd besloten
om met een afwijkende

methode de 50%.zichtbaarheidsdrempel

te bepalen:
Er werd slechts één fraktie per psychometrische funktie gemeten. Voor het bepalen van de 50% drempel werkten we met de
aanname dat de helling van psychometrische funkties konstant
was. Deze aanname was gebaseerd op analyse van een groot aantal psychometrische funkties die JAJR in het verleden produceerde.
Om deze manier van meten iets duidelijker te illustreren geven
we een voorbeeld van de gebruikte procedure'
De twee paar-verschillen worden gemeten in de onderstaande
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De getrokken lijn is een 'beste' visuele annpassing
Het gearceerde gebied geeft de grenzen aan van de gemiddelde
standaarddeviatie rond deze aanpassin~.
De gemiddelde standaarddeviatie werd berekend door de drie gemeten pulsresponsies als drie gelijkwaardige steekproeven van
een populatie te beschouwen.

-J4-

De stimulusvormen A en B vormen het paar dat een punt oplevert van de positieve pulsresponsie ; C en D vormen het
paar behorende bi j de negatieve

pul~responsie.

De meetprocedure is als volgt:
Er wordt een bepaalde intensiteit ingesteld.
Achtereenvolgens worden de percentages positieve antwoorden
van de proerpersoon op de verschillende stimuli A , B, C en
D opgetekend.
Stel dat JAJR in deze situatie het volgende scoorta

=

=

A
75%, B = 40%, C = 20 ~ , D
45%.
De "psychometrische funkties" zien er dan als volgt uit

percentage
'gezien'
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Het snijpunt van de "konstante-helling-lijn" met de 50%-lijn
levert nu de drempelwaarde voor de 4 stimulusvormen in dO's.
Er werden echter wel beperkingen opgelegd aan de percentages
die mee telden voor het resultaata alleen percentages tus6en
20 en 80% werden meegenomen. Buiten dit gebied wijkt de
'theoretisch psychometrische funktie'

( cumulatieve normale

verdeling) teveel af van een rechte lijn. Het resultaat zou
door dit effekt natuurlijk nadelig Le!nvloed worden.
Alle percentages werden berekend uit frakties van 20 antwoorden. De uiteindelijke resultaten zijn gemiddeld over

!Q

paar-verschillen en zijn genormeerd uitgezet als functie van

"'v in figuur 15.
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De meetvolgorde binnen de tien paar-verschillen was st e eds
om en om d.w.z. werd er tijdens de eerste meting gewerkt in
de volgorde A_,.B-+C-D dan was de volgorde in de tweede
serie D...,. C - B ~A. Deze prodecure werd tienmaal herhaald.
De gehele zitting nam ong eveer 30 minuten in beslag. Deze
me e tvolgorde werd steeds aangehouden omdat we wilden kompe n seren voor het z.g.n. volgorde effekt (het systemat i sch
oplopen van de drempel als gevolg van vermoeidheid).
Omdat de drempelwaarde van de stimulus 'flits alleen' zo
vaak, in een korte

tijd~anne

bepaald werd, konden we een

a a rdi g e indruk krijgen van dit volgorde-effekt.
In fi g uur 16 zijn de gemiddelde drempels van deflitsl uitgezet als funktie van de meetvolgorde {er is gemiddeld over
20 en lY dremJelintensiteiten)
Om de meetresultaten voor beide proefpersonen JAJR en FB
met elkaar te kunnen vergelijken zijn beide genormeerde
responsen i n één figuur uitgezet (figuur 17) (onderzoek naar
de unan i miteit van het onrustsysteem). De punten van de
responsie van JAJR zijn gemiddelden van de drie gemeten
responsies uit figuur 15.
c. Perceptieve verschijnselen
De proefpersoon JAJR meldde ti j dens de experimenten steeds
het percept onrust, Bij hoge intensiteiten kwam het een
enkele keer voor dat bij het percept

'i~homogeen

oplichten'

waarnam. Voor een schematische weergave van dit percept zie
figuur 13.
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De getrokken lunen zijn 'beste viuele aanpassingen'
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De meetpunten van JAJR z~n berekend uit de d r ie
afzonderl~ke meetpunten v a n figuur 15. Hierb u is
aangenomen dat ze gelijkwaardig z ij n.
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5.2. Stapresponst E

= 1200

td;

proe~persoon

FB

5.2.1. Doel van het experiment
De reden waarom dit experiment werd uitgevoerd was om na
te gaan

o~

het onrustsysteem inderdaad lineair was. Een

algemene eigenschap van lineaire systemen is de volgende
(zie Papoulis pag. 82)1
Als de pulsrespons van een lineair systeem bekend is, kan de
respons op een willekeurige stimulus-tijd-funktie berekend

...-

worden m.b.v. de volgende definities

u~ t~) -= ) +t-e) L.tal-t-1:) ~"
Voor het speciale geval dat f{~) de Heaviside {stap)-funktie
voorstelt, wordt dit&
.0

Us (-l)

= ~

H(."C) U,(t.-'t) tkC

-~

met&

Nader uitgewerkt kunnen we dan voor de staprespons schrijven&
-t.

LlsC:tl -=

) u,(..i') ai'
0

5.2.2. Gebruikte

stimulus-tijd-~unkti~s

Het tijdens de meting gebruikte paar zag er als volgt uita
)"
~

.3'1112 maec

D
~

~

(t>.l>l.}

5.2.3. Meetprocedure en meetresultaat
Bij dit experiment werd weer de parenmethode toegepast.
Omdat het hier een meting betrof aan een stapfunktie (die
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immers "oneindig" lang duurt), schakelde de proefpersoon,
na geantwoord te hebben, de stapfunktie zelf uit.
De procedure bij het meten van de drempels van één paar
was hetzelfde als bij meting van de pulsresponsie FB, d.w.z.

50% zichtbaarheidsdrempels werd gemeten met 20 antwoorden per fraktie en 3 à 4 frakties per
voor het bepalen van de

psychometrische funktie.
De meetprocedure per meetdag was echter verschillend vergeleken met de pulsresponsmeting: Bij dit experiment werd per
dag slechts één paar-verschil per instelling

van~gemeten.

Elke gemiddelde waarde van de staprespons was dus een ge.
middelmover vijf meetdagen

(uitgezonderd de punten~= 90

en 100 msec.; deze werden wèl op één dag gemeten). Het meetresultaat is uigezet in figuur 18. De streep-lijn in figuur 18
volgt uit een simultane aanpassing aan de puls- en stapresponsie.
De hierbij gebruikte procedure was als volgt:
Door de beide responsies werd een beste visuele aanpassing
getrokken. Van deze aanpassingen werden diskrete

~unktie

waarden genomen met een tijdinterval van 5 msec., die dienden
als invoer voor een computerprogramma dat de volgende bewerkingen uitvoerde:
1. Er werden

~ourierspektra

bepaald van de beide responsies.

Het aantal gebruikte fourierkomponenten was 8.
2. Een nieuw fourierspektrum van de pulsrespons werd berekend
uit dat van de staprespons d.m.v. vermenigvuldigen met jw.
In het ideale geval is dit gelijk aan het onder

1

bepa~lde

spektrum van de pulsrespons.

J.

Er werd gemiddeld over de twee,

a~zonderlijk

bepaalde

spektra van de pulsrespons.

4. Door inverse fouriertransformatie werden de " gemiddelde"
puls- en staprespons berekend.
Deze " gemiddelde" puls- en stapresponsies zijn als streeplijnen weergegeven in respektievelijk de figuren 11 en 18.
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5.2.4.

Perceptieve verschijnselen
Door de proefpersoon werd steeds het verschijnsel "onrust"
vermeld. Het percept was identiek aan het percept dat waargenomen werd bij meting van de pulsrespons. Dit is niet
verwonderlijk: de detektie wordt immers ook hier bepaald
door een flits van 2 msec.
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De getrokken lijn volgt uit een simultane aanpassing aan de puls- en staprespons.
Het gearceerde gebied geeft de grens van de
gemiddelde standaarddeviatie aan rond een 'beate
visuele aanpassing'
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5.3. Drempelkarakteristiek voor rechthoekige flitsen als funktie
van de duu r ~ •
Proefpersoon F B.

5.3.1. Doel van het e xpe rime n t
De reden waarom dit experiment uitgevoerd werd was om na
te gaan in hoeverre de voorspelling, d i e u i t het model
volgt, overeenkomt met het experimente l e resultaat.
Immers, voor lineai re systemen geldt da t de respons van
een rechthoekige flits met duur .J-, bepaald kan worden uit
de pulsrespons van het s y steem m.b.v. de volgende uitdrukking&

.s

: . S• Uilt--t') Dit,

De drempelvoorwaarde voor deze respons luidta

ma• \ e ~

U~(.f:>l : ol
Op grond van deze formules kon de karakteristiek voor rechthoekige flitsen rechtstreeks uit de pulsrespons bepaald
worden.

5.3.2. Gebruikte stimulusvorm

intensiteit

~~

l
tijd

t

5.3.3. Meetprocedure en meetresultaat
Voor het experiment werden

15 stimulus-tijd-funkties ge-

bruikt, elk met een verschillende duur~ (variêrend van 1 tot
4500 msec.). De 50% zichtbaarheidsdrempels werden bepaald
m.b.v. psychometrische funkties die bestonden uit 3 à 5
frakties van elk 10 ja/nee antwoorden.
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In een "willekeurige" volgorde werden de drempelintensiteiten
van de verschillende stimuli bepaald.
Omdat één serie drempelmetingen onvoldoende bleek voor een
nauwkeurige bepaling van de karakteristiek, werd de serie
metingen op

dezel~de

dag nog éénmaal herhaald; nu echter in

precies de omgekeerde chronologische volgorde. Dit werd gedaan om een systematische drempel-verandering (bijv. door
vermoeidheid) in het meetresultaat zoveel mogelijk te vermijden.
Het meetresultaat is uitgezet in

~iguur

19, samen met de

uit de pulsresponsie voorspelde karakteristiek.

5.3.3. Perceptieve verschijnselen
Het percept was steeds onrust.
De

proe~persoon

ervaarde dit experiment als erg moeilijk om

de volgende redena
Bij elke stimulusduur

hoort een eigen

perceptie~

attribuut.

Het attribuut is w~l steeds onrust (het is voor de proe~
persoon niet uit "te maken

o~

de

~lits

positie~

o~ negatie~

van teken is), maar het perceptverandert in bepaalde aspekten, met name de temporele- en de spatiäle

~rekwentie

van het onrustverschijnsel.
Dit

e~~ekt

had zo'n grote invloed dat de resultaten van een

gehele meetdag weggegooid moesten worden omdat de psychometrische

~unkties

volkomen onbetrouwbaar waren. De volgende

meetdag (waarvan het resultaat in ~iguur 19 is weergegeven)
werd, steeds v66rdat de eigenlijke drempelmeting begon, de
proefpersoon vertrouwd gemaakt met het specifieke percept,
door de

~lits

enkele malen met hoge intensiteit aan te bieden.
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5.4. De Lange karakteristiek; E = 1200 td
5.4.1. Doel van het experiment
De reden waarom dit experiment uitgevoerd werd was om de
voorspellende waarde van het model te toetsen. De manier
waarop we dit deden zal hieronder nader toegelicht worden;
In het verfijnde Roufs-model wordt de De Lange karakteristiek
opgebouwd gedacht uit twee verschillende karakteristieken
(zie 1.2.)a
- Voor hoge frekwenties een bandfilter dat samenhangt met
het percept onrust.
- Voor lage frekwenties een laag-doorlatend filter, samenhangend met het percept deining.
Omdat we tijdens de meting van de pulsresponsies steeds te
maken hebben gehad met het percept onrust, verwachten we
dat de absolute waarde van de Fouriergetransformeerde van
deze responsies[1{~}l de bijbehorende bandfilters op zal
leveren. De op deze manier verkregen bandfilters kunnen we
aan de hoog-frekwente kant vergelijken met de De Lange
karakteristieken van JAJR en FB.
Een moeilijkheid waarmee we hier te maken krijgen is de
volgendea In Par. 2.1. is al aangeduid dat de statistische
kans dat één top gedetekteerd wordt kleiner is dan de kans
dat meerdere gelijke toppen gedetekteerd worden.
Voor vergelijking met meetresultaten van flitsen, waar wèl
op één top gedetekteerd wordt, dient telkens rekening gehouden te worden met dit effekt.
Het zou natuurlijk prettig zijn wanneer we een De Lange
karakteristiek voor één top zouden kunnen bepalen, dit is
echter onmogelijk omdat er dan gedetekteerd gaat worden op
inschakelverschijnselen.
Om kwantitatief te kunnen rekenen met dit statistische effekt
is de z.g.n. 15-toppen De Lange karakteristiek ingevoerd,
waarbij voor elke frekwentie f

15 gelijke toppen als stimulus-

tijd-funktie aangeboden worden. Voor verdere bijzonderheden
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voor berekeningen aan dit effekt zie Roufs (1974, VI).
5.4.2. Gebruikte stimulus-tijd-funkties
a. Voor de bepaling van de De Lange karakteristiek voor proefpersoon FB werd de bovengenoemde 15-toppen tijdfunktie ge.
bruikt. Deze ziet er schematisch als volgt uit:

,,

E

IO

\l

lL

>
tijd
He~

t

zachte inkomen en uitgaan van de stimulus werd ge-

realiseerd met een poortfunktie; dit om te voorkomen dat
de proefpersoon zou detekteren op inschakelverschijnselen.
Boven een bepaalde frekwentie (ongeveer 25 Hz) was meten
van een 15-toppen De Lange karakteristiek onmogelijk als
gevolg van apparatuurlijke beperkingen van de poortfunktie.
b. De De Lange karakteristiek voor JAJR werd niet recentelijk
gemeten maar was beschikbaar uit het rijke experimentele
verleden van deze proefpersoon.
Het betreft hier een De Lange karakteristiek met "onbeperkte
inspektietijd", waarbij de proefpersoon zelf uitmaakt hoe
lang hij naar een stimulus-tijdfunktie kijkt voordat hij
antwoord geeft op de vraag of hij iets gezien heeft.
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De stimulus-tijd-funktie was hier een kontinu doorlopende
sinus met een bepaalde frekwentie f.
5.4.3. Meetprocedure en meetresultaat
a. Tijdens het experiment met FB, worden 11 stimulus-tijdfunkties gebruikt elk met een bepaalde frewkentie f

(vari-.

erend van 1Hz tot 25Hz.) De 50% drempels werden bepaald
uit psychometrische funkties die bestonden uit 3 à 5 frakties van elk 10 ja/nee antwoorden.
In een'willekeurige'volgorde werden de drempelintensiteiten
van de verschillende stimuli bepaald. Om de nauwkeurigheid
van het experiment te verhogen werd de serie drempelmetingen, in de omgekeerde chronologische volgorde, nog éénmaal
herhaald.
Het gemiddelde resultaat is weergegeven in figuur 20. In
deze figuur is verder uitgezet de absolute waarde van de
fouriergetransformeerde van de pulsresponse FB (streepstreep-lijn).
b. De procedure bij meting van De Lange karakteristiek met onbeperkte inspektietijd voor proefpersoon JAJR was als volgt
De achtergrondsintensiteit werd kontinu gemoduleerd met een
harmonische tijdfunktie van bepaalde frekwentie (in statische toestand met verwaarloosbare intensiteit e}.
De psychometrische funkties kwamen als volgt tot stands
De proefleider stelde een geschikte intensiteit e in1 de
proefpersoon antwoordde hierop met gezien of niet gezienJ
vervolgens verlaagde de proefleider de intensiteit e tot
het statisch nivo en noteerde hij het antwoord. Deze procedure werd nog 9 maal herhaald zodat een fraktie van 10 antwoor4en bij deze intensiteit verkregen werd. De psychometrische funktie werd dan opgebouwd uit 3 à 5 frakties van
verschillende intensiteiten e.
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Voor het gehele experiment werden 15 verschillende frekwenties gebruikt (tussen 1 en 40Hz). De verschillende stimulusdrempels werden in willekeurige chronologische volgorde bepaald. Om de nauwkeurigheid van de meetpunten te vergroten
werd de serie meetpunten, op

dezelfde dag, nog éénmaal her-

haald.
Het meetresultaat is uitgezet in figuur 21 samen met:
- De absolute waarde van de Fouriergetransformeerde van de
gemiddelde pulsresponsie

van JAJR (de gemiddelde respons

is o.a. weergegeven in figuur 17).
- De· absolute waarde van de C- en D-filters die door Roufs
(1974, IV) ge!ntroduceerd werden.
Opm •. Bij de C- en D-filters horen analytische uitdrukkingen die
er respektievelijk uitzien als:

----------------·-(21)
c (ot+i~'t,)&(~-+iw"t...)~
- (1.- j w'C,)' 0 ( tt j t.Jt,)" ( l +i w"ta).,
•

---------------·-(22)

Door een minimaliseringsprocedure wordt de absolute waarde
van de respektievelijke filters aangepast aan de hoogfrekwente kant van de betreffende De Lange karakteristiek.
Hieruit volgen getallen voor de parameters in de uitdrukkingen (21) en {22).
Om voorspellingen te kunnen doen voor drempelmetingen van
inschakelverschijnselen {waar de detektie door één top bepaald wordt), wordt de maximale doorlating van de filters
gekorrigeerd voor het statistische effekt. Dit heeft tot
gevolg dat de toppen van het C- enD-filter ongeveer 0.2
log-eenheid onder de top van de De Lange karakteristiek
komen te liggen.
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Figuur 21. De Lange karakteristiek JAJR.
Verder zijn in de figuur weergegeven:
- De absolute waarde van de f'ouriergetransf'ormeerde van
de pulsrespons van JAJR.
-De z.g.n. C- en D-f'ilters, zoals geintroduceerd door
Rouf's ( 1.974, ti ) •
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5.4.4. Perceptieve verschijnselen
Bij lage frakwenties is hetperceptdeining. De proefpersoon ziet de helderheid langzaam en homogeen (als funktie
van de plaats) vari~ren rond een bepaalde gemiddelde waarde.
Rij hogefrekwentiesis hetperceptonrust. De proefpersoon
krijgt de indruk dat er heldere en donkere stipjes in het
veld heen en weer springen.
Opmerkelijk is dat de

spati~le

frekwentie van het percept

· onrust sterk toeneemt met het hoger worden van de temporele
frekwentie.
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5.5. Pulsresponsie; E = 2td; FB
5.5.1. Doel van het experiment
Doel van dit experiment was om na te gaan of de pulsresponsie bij een lage achtergrondsintensiteit isomorf was
(op een verschil in tijdkonstante na) met die van E

= 1200

td.
In het verleden werden karakteristieken voor rechthoekige
~ litsen als ~unktie van de duur~ gemeten,

waarbijals pa-

rameter de achtergrondsintensiteit E gevarieerd werd.
(Roufs,

1974, IV).

Uit deze experimenten bleek dat, hoewel de gevoeligheid
en de kritieke duur als funktie van E varieerden, de vorm
van de karakteristieken steeds hetzelfde bleef.
Dit bracht Roufs ertoe om aan te nemen dat de pulsrespon sie van het onrustsysteem bij variatie van E

h~tzelfde

blijft,

met dit verschil dat de tijdkonstante en de maximale uitwijking veranderen.
Konkreet werd van dit experiment verwacht dat het een pulsresponsie op zou leveren die dezelfde vorm zou hebben als
die gemeten bij E

= 1200

td echter met een tijdkonstante

die ongeveer 2.5 maal zo groot was.

5.5.2. Gebruikte stimulustijd-funkties
De gebruikte stimuli zijn hieronder in schema gebracht
~

~

~

....
11)

c
~

~
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De duur van de flitsen was steeds .J.

= 4ms

,.
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5.5.3.

Meetprocedure en meetresultaat

Opm. Uit experimenten in het verleden was reeds bekend dat meten bij lage nivo's (b ijna donker) voor de proefpersoon
moeilijk is.

(Voor sommigen is dit erger dan voor anderen).

Het lijkt erop alsof onder deze omstandigheden de inwendig e ruis van dezelfde orde van grootte is als het te meten
effekt.
Bij dit experiment is

gemeten met de parenmethode. Het

aantal waarnemingen per fraktie was 20.
Als gevolg van de inwendige ruis varieerde het aantal geme ten frakties per psychometrische funktie sterk (3 à

8).

Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de nauwkeurigheid van
het experiment, omdat de parenmethode gebaseerd is op het
snel na elkaar bepalen van twee drempelintensiteiten.
De gevolgde meetprocedure was dezelfde als bij de staprespons (par.

5.2).

Elke meetdag werd per tijdsteek< één

paar verschil gemeten (uitgezonderd~= -75, -105 mseCJ deze werden op één dag bepaald). Het meetresultaat is weergegeven in figuur 22. De uitgezette punten zijn gemiddelden
over

5.5.4.

7

paar verschillen.

Perceptieve verschijnselen
Het door de proefpersoon vermelde atribuut was in het algemeen onrust, al werd ook af en toe het percept inhomogeen
oplichten vermeld.
Opmerkelijk was dat de zowel de spati!le als de temporele
frekwentie van het onrustverschijnsel veel lager was · dan
bij E

= 1200

td.
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de getrokken lijn is een aanpassing aan de pulsrespons bij E=l200 td; echter met een t Ddkonstante die
2.5 maal zo groot is.
De arcering geeft de grens van de gemiddelde standaarddeviatie aan rond een aanpassing door de meetpunten.
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6. Diskussie 1° veld
6.1. De meetonnauwkeurigheid
Bij een snelle herhaling van stimuli merkt men dat het
waarnemen een kansproces is (de ene keer wordt de stimulus
g ezien, een volgende keer niet).
Over langere perioden gemeten merkt men dat de spreiding
in de gemiddelden, van bijv. drempels van identieke stimuli g roter is dan voorspeld wordt uit de spreiding van
de drempels zelf. Deze grotere spreiding kan een gevolg
zijn van drift in de resultaten t.g.v. vermoeidheid. Hij
heeft echter ook een niet systematische komponent.
We kunnen de variatie in drempelmetingen ruwweg verdelen
in twee klassens
a. Variatie binnen één proefpersoon
Deze kan weer onderverdeeld worden ina
1. Variatie bi·nnen één meetdag
Dit is een gevolg van de fysieke en psychische variabelen inherent aan de proefpersoon op die dag. Hieronder kunnen we bijvoorbee l d noemen de systematische
verhoging van de drempel als gevolg van vermoeidheid.
Fi g .

16 is hiervan een goed voorbeeld. De niet-sys-

tematische komponent kan veroorzaakt worden door o.a.
mate van kansentratie van de proefpersoon, oogbeweI

'

ging, meer of minder oogvocht enz.
2. Variatie van de zichtbaarheidsdrempel tussen meetda·
gen. Deze is i.h.a. veel groter en kan mogelijk een
gevolg zijn van de algehele psychische- en fysieke
konditie van de proefpersoon of kriterium-verschuivingen. Er kunnen hier echter ook systematische

dre~

pelverschuivingen optreden als gevolg van bijvoorbeeld
inleereffekten . Een voorbeeld van de var i atie van de
drempel tussen meetdagen werd gegeven in figuur 12.
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Het is mogelijk dat het verloop in dit speciale geval een gevolg is van inleren (omdat het hier de
eerste experimenten voor FB als proefpersoon betrof).
b. Variatie tussen proefpersonen
Dit is inherent aan het feit dat het ene biologische
systeem nu eenmaal niet identiek gelijk is aan het andere. Deze variatie geldt in de eerste plaats voor kwantitatieve drempels (i.h.a. is FB ongeveer 1,5 maal gevoeliger dan JAJR; vergelijk de normeringskonstanten van
figuur 11 en figuur 15).
Uit figuur 17 blijkt dat er echter ook een variatie is
in tijdkonstante (ruwweg is de pulsrespons van JAJR
25% langzamer dan de respons van F B ). Een van de oorzaken van deze speciale verschillen

t~ssen

JAJR en FB

is ongetwijfeld het leeftijdsverschil tussen beide proefpersonen (zie R.A. Weale,

1963). Het verschil zou echter

ook andere oorzaken kunnen hebben bijv. het feit dat FB
protanoop is.
Verschillen tussen proefpersonen van deze orde van grootte zijn overigens vrij normaal (zie Roufs,

1971, I).

Voor de gebruikte storingstechniek en parenmethode is de
onder 8.1 genoemde variatie binnen één meetdag het belangrijkst. We hebben getracht om voor systematische drempel verschuivingen zoveel mogelijk te kompenseren door de meting van het betreffende paarverschil zoveel mogelijk in
i •

de omgekeerde tijdvolgorde te herhalen.
De niet-systematische fluktuaties trachten we te verminderen door de drempels van een paar zo snel mogelijk na
elkaar te meten. Dat deze methode in bepaalde gevallen
werkt wordt overduidelijk bewezen in par. 5.1.2.

(zie fi-

guur 14).
Dat de methode niet in alle gevallen opgaat blijkt uit de
gemeten pulsresponsie bij E

= 2td .
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De spreiding In

de meetresultaten

hee~t

tot gevolg dat

de gevonden responsies steeds binnen bepaalde grenzen
bekend zijn.
Dit is een ernstige beperking wanneer je m.b.v. die

pul~

responsies voorspellingen gaat doen over de responsen op
andere stimulusvcrmens het is duidelijk dat de onnauwkeurigheid in de pulsresponsie door zal werken in de voorspelling. Met name bij integratieprocedures (waar je de kans
loopt dat alle ~outen optellen) zal dit het geval zijn,
zodat een voorspelling die volgt uit een lang integratieproces wel eens behoorlijk kan afwijken van het experimentele resultaat.

6.2. De lineariteit van het onrustsysteem
Voor de veronderstelde lineariteit van het bandfilter op
drempelnivo hebben we bevestiging gekregent
- Voor een lineair systeem geldt dat de pulsrespons de
a~geleide

is van de staprespons. Dit wordt binnen de

meetonnauwkeurigheid bevestigd door de gemeten responsies en hun onderlinge vergelijking {~iguur 11 en ~i
guur 18).
- Voor een lineair systeem geldt dat positieve en negatieve
stimuli responsen geven die alleen van teken verschillen. Dit wordt aardig bevestigd door de dubbele parenmeting met proefpersoon JAJR {zie figuur 15).

6.3. De overdrachtsfunktie van het onrustsysteem
Nu we weten dat het onrustsysteem lineair is, kunnen we de
overdrachtsfunktie bepalen. Die is dan gelijk aan de fouriergetrans~ormeerde

van de pulsrespons.

D.m.v. de bepaling van een De Lange karakteristiek kunnen
we de absolute waarde van de overdrachts~unktie {bij hoge
~rekwenties)

ook meten.
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Door het al enkele malen genoemde statistische effekt is
een kwantitatieve vergelijking gecompliceerd.
De konklusies die we uit figuur 20 en figuur 21 kunnen
trekken zijn&
a. De overdrachtsfunktie van het onrustsysteem is inderdaad
een bandfilter, zoals vroeger voorspeld (Roufs,

1974, IV).

b. De toppen van de gemeten en voorspelde bandfilters liggen
bij dezelfde frekwentie.
c. De toppen van de De Lange karakteristieken liggen inderdaad hoger dan die van de bandfilters (op grond van het
statistische effekt). Het verschil ( 0.2 log. eenheid) is
van de orde van grootte die Roufs

(1974, VI) voorspelde.

Vergelijking van de door Roufs gegenereerde C- en D-filters
met de absolute waarde van de fouriergetransformeerde van
de pulsrespons

\

1! u,L-4:)\. (

(zie figuur 21), levert de vol-

gende kanttekeningen op:
- De maximale doorlating van beiden is gelijk.
- Het verloop van

(1iU&l+)~

l

is aan de hoogfrekwente kant

duidelijk steiler dan dat van de C- en D-filters.
- Aan de laagfrekwente kant valt

\T{U~tt>\J

vrijwel samen

met het C-filter.

6.4. Vergelijking pulsresponsies E=l200 td; E:2 td
Uit figuur 22 kunnen we konkluderen dat er geen duideliike

uitspraak te doen is nver de isomorfie van het onrustsys•
teem onder var.iatie. van E; de meetonnauwkeurigheid staat
dit eenvoudig niet toe.
Wat wel duidelijk blijkt uit deze figuur is dat de tijdkonstante bij het 2 td-nivo inderdaad een faktor 2.5 groter
is dan bij 1200 td.
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1. Meetresultaten 4' veld
7.1. Pulsresponsie ; E

=

1200 td; proefpersoon FB

7.1.1. Stimuluskonfiguratie en stimulustijdfunkties
De stimuluskonfiguratie week enigszins af van de gebruikelijke:
1. Om de fixatie te vergemakkelijken werden rond de stimulus
vier rode fixatielichtjes aangebracht (zie figuur 23).
2. Om te voorkomen dat de proefpersoon zou detekt eren op
strooilicht werd een omgevingsveld van een laag nivo
(ongeveer 50 td) aange bracht. Het is bekend dat dit geen
effekt heeft op het meetresultaat.
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Fig. 23. Gebruikte stimuluskonfiguratie
De gebruikte stimulus-tijd-funkties zagen er als volgt uit&
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7.1.2. Meetprocedure en meetresultaten
Bij dit experiment werd de parenmethode toegepast. De
psychom•trische

~unkties

bestonden uit 2 à 3

~rakties

van

elk 20 ja/nee antwoorden.
De drempels werden bepaald in de volgorde zoals schematiach
hieronder is aangegeven:

LllLLl
...

...

...

paar 2

paar 1

tijd

paar J

en3:.

t

Deze "om-en-om" volgorde werd gekozen om voor mogelijke
volgorde-effekten te kompenseren.
Voor elke waarde van ~ werd gemiddeld over 8 paarverschillen. Per dag werden ongeveer drie punten gemeten.
Het experimentele resultaat is uitgezet in figuur 24.
7.1.3. Percept i eve verschijnselen
De

proe~persoon

meldde steeds het attribuut inhomogeen

oplichten (voor een schematische weergave hiervan zie
~ iguur 13).

In feite zag hij dan het attribuut oplichten; echter niet
van de gehele stimulus, maar slechts een gedeelte daarvan.
Opm. In de gra~ische weerg ave van het meetresultaat {figuur 24) zijn voor de waarden van~= -60 en~

= 150

msec.

twee meetresultaten weerg e g even d i e nogal buiten de normale meetpunten vallen. Deze punten werden gemeten toen de
' proe~persoon

griep had.

Hierop zal in de diskussie nog nader worden teruggekomen.

'

.

'

SUBJ. FB
E= 1200 td

•

cp: 4.

NORM.CONST.=0.03
~

~

punten gemeten terwijl
proefpersoon griep had
I

"'
~

I

0.5

-120

!

-'t

-60

60

120

(ms)

180

-0.5
De getrokken lijn is een 'beste visuele aanpassing'door de
de meetpunten.
Het gearceerde gebied geeft de grens aan van de gemiddelde
standaarddeviatie rond deze aanpassing.
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7.2. De Lange karakteristiek; E

=

1200 td; proefpersoon FB

7.2.1. Meetprocedure en meetresultaten
De gebruikte stimuluskonfiguratie was dezelfde als bij de
pulsresponsmeting (zie figuur 2J).
De stimulus-tijd-funktie was dezelfde (15 sinustoppen) zoals beschreven in 5.4.2.
De psychometrische funkties bestonden uit 3 à 5 frakties
van elk 10 ja/nee antwoorden.
In figuur 25 is het experimentele resultaat weergegeven,
samen met de absolute waarde van de fouriergetransformeerde van de pulsresponsie uit figuur 24.
Opm. Het is onmogelijk om, onder deze omstandigheden, bij hogere frekwentles te meten dan f

= 16Hz

omdat voorbij deze

frekwentie de 100% modulatiediepte bereikt wo :rdt (- log e

=-

log 1200

=-

3.08).

7.2.2. Perceptieve verschijnselen
Bij lage frakwenties werd door de proefpersoon het percept deining gemeld. Bij hoge frakwenties werd de detektie bepaald door het attribuut onrust. In een tussengebied (zie figuur 25) bestond er bij de proefpersoon enige
verwarring over het perceptieve verschijnsel {deining of
onrust).
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Fi g . 25. De Lange karakteristiek FB. E = 1200
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De streep-streep-lijn is de absolute waarde van de
rouriergetransrormeerde van de pulsrespons uit Fig. 24
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7.3. Pulsresponsie; ~= 4~ E =
7.3.1. Doel van het experiment

1200 td; omgeving= 1200 td; FB

De redenen waarom onder deze omstandigheden gemeten werd
waren de volgende:
1. Vergelijking van de pulsresponsies met en zonder omgeving .
2. De richting waarin het onderzoek in de toekomst zal uitgaan
is die naar de wisselwerking tussen netvlieselementen.
Konkreet wordt hierbij gedacht aan een experiment waarbij
de invloed geme~~n een subliminaal flitsende omgeving
op de drempelintensiteit van een meetflits met geringe stimulusdiameter. Dit experiment werd mede hierom uitgevoerd
om te weten te komen of er onder deze omstandigheden met
de storingstechniek gemeten kan worden.

7.3.2.

Meetprocedure en meetresultaat
Het gebruikte paar en de meetprocedure waren identiek aan
die beschreven in par.

7.1.

De stimuluskonfiguratie verschilde met die van figuur

23,

doordat de omgeving dezelfde verlichtingssterkte had als
de stimulust dus 1200 td.
De omgeving had een diameter van 10 à 12°.
Het experimentele resultaat is weergegeven in figuur 26.

7.3.3.

Perceptieve verschijnselen
Het perceptieve verschijnsel was steeds inhomogeen oplichten.

+J

+J

"'0

0
0
N

1.0
N

CX)

11

ó

r:
z

Cf)

- 0u

11

ei~

a::

11 11 :::> 0
UJ 9-U>Z

~a:=

--

.
"'0
m
u.
...., 00
mN

:::>

en

,.....

p

I
)(
Q)

......
._..

*to
::::>

-en
-E

....
I

0

.....

N

'-<)

0

0

I

'<>

0

.....
N

I

Lt)

I

ó

Fig. 26. Pulsresponsie FB
E = 1200 td, tp-:. ..,, , omgeving = 1200 td.
De rechten tussen de meetpuntenhebben geen andere
betekenis dan het suggereren van enige samenhan~.
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8. Diskussie meetresultaten 4' stimulus
Het is duidelijk uit figuur 24 dat de gemeten pulsrespons
(zonder omgeving) lijkt op de respons van een laag-doorlatend filter. Het vermelde perceptieve attribuut (inhomogeen oplichten) wijst er ook op dat we hier mogelijk de
pulsrespons van het heldarbeidssysteem gemeten hebben.
Hierbij moeten echter enkele kanttekeningen geplaatst wordena
1. Er bestaat geen aanwijzing voor de lineariteit van het helderheidssysteem (alle experimenten uit het verleden wijzen
zelfs in de richting van niet lineariteit).
Als het systeem lineair is voor kleine uitwijkingen hebben we inderdaad de pulsresponsie van het helderheictssysteem gemeten; indien niet-lineair kunnen we met het
meetresultaat vooralsnog weinig doen.
2. Op één bepaalde dag, toen de proefpersoon griep had, zijn
er twee punten gemeten die duidelijk verschillen van de
overige meet re sultaten (in figuur 24 voor'(= -60 en "t =
150). De drempel voor de stimulusvorm'puls alleen'was op
die dag 50% hoger dan normaal.

J.

Het zou kunnen zijn dat de responsie die gemeten is een
samenstelling is van twee pulsresponsies (deze indruk wordt
min of meer bevestigd door de "dips" in de pulsrespons met
omgeving van figuur 26).
Om deze gedachtengang te verduidelijken zijn in figuur 27
de gevoeligheden voor onrust en helderheid schematisch uitgezet als funktie van de parameters E en

<fi

(deze figuur is

bepaald op grond van metingen van De Lange karakteristieken
als :funktie van E en

cp

(Roufs,

brugge, .1967b). Elk punt in de

1971, I; Roufs en Meulen-

E-1/J

ruimte bevat een ge-

voeligheid 0 voor onrust en H voor helderheid. In bepaalde
gebieden van het

E-+

vlak liggen deze gevoeligheden ver

uit elkaar. Bijv. voor E = 1200 td,

<;t:. 1°

is 0 /'~ H. Het
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extreme geva1 in de anrlere richting, dus dat H))O, 1igt
bijv. bij E = 1 td,

1

= 1'.

Nu zijn er natuurlijk punten in het E,~ vlak waar de
respektievelijke gevoeligheden in elkaars buurt 1iggen.
Er za1 dan by drempelmetingen een kans pM zijn dat de detektie bepaald wordt door het helderheirlssysteem, en een

logO
log H

/

/
/

---~----------------/
I'

/

0

,

~·

1200td

2td

H

log E

= gevoeligheid
= gevoeligheid

voor helderheidssysteem
voor onrustsysteem

Fig. 27. Schematische weergave van de gevoe1igheden voor
helderheid en onrust a1s funktie van de parameters E en

+
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kans
In

ro

~

dat deze bepaald wordt door het onrustsysteem.
gevallen is de gemeten pulsrespons dan ruwweg de

PH % helderheidarespons; ro %
extreme gevallen is of ~Hof p0 gelijk

som van twee pulsresponsen (
onrustrespons). In de

aan nul. Het lijkt erop dat in de gekozen omstandigheden van
E

= 1200

td,~

= 4'

juist in een gebied gemeten is waar de

gevoeligheden dicht bij elkaar liggen. Enkele aanwijzingen
hiervoor zijna
1. De gemeten De Lange karakteristiek (figuur 25). De gevoe ...
ligbeid van het onrustsysteem is in elk geval kleiner dan
van het helderheidesysteem (uit de f'iguur en de perceptieve attributen lijken ze in elkaars buurt te liggen).
2. Het percept inhomogeen oplichten bij meting van de responsies. De proefpersoon ziet de attributen onrust en oplichten tegelijk.

3. De kleine, maar systematisch optredende, "dips" in de ge ...
meten pulsresponsies. Deze wijzen mogelijk op een bepaald
percentage bandfilterwerking.
4. De twee merkwaardige punten in figuur 24. Het essentiële
bij meting van deze punt.en was dat de drempel ongeveer 50%
hoger lag dan normaal. Dit betekent dan ruwweg bevoordeling
van het percept met de kleinere kans op detektie; dus meer
bandfilterwerking I
Opm. Onder de omstandigheden E

= 2td,f

= 1

0

wijzen gemeten De

Lange karakteristieken erop (zie figuur 27) dat we hier ook
onder omstandigheden hebben gemeten waarQij de gevoeligheden in elkaars buurt liggen. Dit zou een van de redenen
kunnen zijn voor het "onbetrouwbare" meetresultaat.

9. Transformatieprobleem

frekwe~tie-tijd

~ereld

9.1. Probleemstelling
In het algemeen is het moeilijk om te voorspellen wat een
bepaalde verandering in de overdrachtsfunktie voor gevol ..
gen heeft voor de responsie van een proces, omdat verauringen voor een klein frekwentiegebied in de overdrachtafunktie veranderingen in de responsie geeft die over de
gehele t i jdas zijn uitgesmeerd {dit geldt ook voor de inverse transformatie).
In het bijzondere geval van het bandfiltersysteem voor het
percept onrust speelt dit probleem een grote rol omdat het
bandfilter slechts voor een beperkt frekwentiegebied direkt
gemeten kan worden: in een omgeving van de top. Aan de laagfrekwentè kant is meting onmogelijk omdat daar het percept
deining de detektie bepaalt; aan de hoogfrekwente kant zijn
er moeilijkheden omdat

bij het verhogen van de modulatie-

frekwentie, op een steeds groter aantal gelijke toppen gedetekteerd wordt, wat een vergroting van de gev oeligheid
betekent,

waar~~r

moeilijk gekorrigeerd kan worden.

Voor de stimuluskonfiguartie E = 1200 td;~= 1° werden door
Roufs (1974, IV) enkele mogelijke bandfilters (z.g.n. C- en D
filter) geïntroduceerd die echte

bandfilters zijn d.w.z.

ze hebben erg steile flanken.
De vraag is nu wat er met de responsie gebeurt wanneer we
de flanken minder steil gaan maken (zie figuur 28)
log

l'b\

t

van verandering

'

'

>

log t'
Figuur 28. Schematische voorstelling van probleemstelling.
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9.2. Aanpak van het probleem

QEm. De manier waarop dit probleem aangepakt zou kunnen worden
werd gesuggereerd door Prof. Dr. L.J.F. Broer (Theoretische
Natuurkunde)
We zijn uitgegaan van een type D-filter van de volgende
vorm:
0.1 ( O.'\"t"i'-l .... o.u)~)"

1)(.w) :.

{ \ + jt.>. "'·'

•ö'J'

0

( 1

(o.ol"" .)"'.o,\\)q

+ j c.>. 2.\.0.to.')" ( 1 +j"' tJ ·•') ~

Wat we nu gaan doen is hieraan een systeem S(~), dat of
de hoogfrekwentë· -.of de laagfrekwente flank minder steil
moet gaan maken, parallel schakelen zoals aangegeven in
figuur 29.

1>C"'l
.-

-; (.t')

LUl: l:. U~(~)

SLwl
Figuur 29. Schematische voorstelling van parallelschakeling
D(w) en s(w).
Het is duidelijk dat deze twee systemen vervangen kunnen
worden door ~én systeem H(~), waarvan de overdrachtsfunktie

H(w) gelijk is aan:

De absolute waarde van het nieuwe bandfilter is dan gelijk
aan:

{~(c..)}

'=

lll b(w)l'

~

+ l ~(c..)l"+ b(c..)S."(«-~) + 'b""(w)«;(w)~ ~

Het is eenvoudig in te zien dat voor de bijbehorende pulsresponsie

~

u, (-t)
k
ll~

(:\) :

geldt 1

s

ur (.t)
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De keuze van de specifieke vorm van S(~) was gebaseerd op
de volgende idee1
Het proces moet simpel zijn, in die zin dat er analytisch
mee gerekend kan worden en dat enig inzicht verschaft in
wat er gebeurt.
Dit heeft tot gevolg dat1

S(•)

rationeel moet zijn

- het aantal nulpunten en polen van lage orde

-

S(~) het bestaande bandfilter D(w)

moet zijn

in het middengebied

niet mag aantasten.
Met deze overwegingen in het achterhoofd hebben we voor

S(w) de volgende vorm gekozens

·- Slw):. jwc..1l

'

.

(u.-,l ... JW)'Hierin is~ steeds klein t.o.v.

w.

Opm. We hebben de verandering van hoog- en laagfrekwente flank
afzonderlijk behandeld. Bij beide gevallen hoort dan een
bepaald gebied waar binnen W0 ,tl en c. gevarieerd worden •
Onder de voorwaarde dat
$(~)

tot

Al.<.Cû 0 nadert de absolute waarde van·

1

Op dubbellogari thmische basis is (~(w)l weergegeven in
figuur 30.
De top van dit filter vinden we door

differenti~ren

van

1S(c.l\ naarw en gelijkstellen aan nul.
Het resultaat isa
In de lim:iftgevallen, voor grote en kleine waarden van W,
vinden we voor de helling van log\SC~J respektievelijk:
Voor

Voor
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-..::.log W

Figuur 30. Schematische weergave van{S(w)\
Na breuksplitsing en inverse Laplace-trans:for:natie vinden
we voor de pulsresponsie van S(w)

-(w.-.a>t
- c. (.c.Jo-,\)-t e.

de volgende uitdrukkinga

+ (. e

- (. w 0 -A )t
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9.3. Resultate n
9.3.1. Verandering laagfrekwente flank
M.b.v. een computerprogramma

heb ~ en

we een voorbeeld uitge-

werkt waarbij we als topfrekwentie ( : i-i,~ 1 ~'

gebruikten.

De parameterwaarden werden als volgt gekozen:
WD :. ~

H't

'

)

De invloed van een

•

~...

I

S~}

)

c. :.

I

van deze vorm op een D-type filter

is weergegeven in figuur 31, samen met de overeenkomstige
invloed van

u;(t)

op de pulsresponsie

LAi (-t)

Ruwweg kunne n we zeggen dat de invloed van l.t~{lr) op de oor-

u~~ de volgende isz
I n het gebied waar k~~)#D wordt er een klein gelijkspannings niveau (ongeveer 10%) bij ~r~\ opgeteld.
Buiten dit gebied
spronkelijke respons i e

krijgen we een doorslingering die er voor zorgt dat er een
vierde (negatieve) fase aan de oorspronkelijke responsie
wordt toegevoegd.

9.3.2. Verandering hoogfrekwente flank
Voor dit probleem is een voorbeeld uitgewerkt met de volgende
parameterwaarden van S(w):

w = 200
0

(dit komt overeen met een topfrekwentie van
t 1 :. w,/a.1T: 2.'l.<'H"-)

~::. t 0

c.:

1.

De invloed van een~~ van deze vorm op een D-type filter
is weergegeven in figuur 32 samen met de dienovereenkomstige
responsie

U.~ (.t) •

Opm. Door de vorm van

\~(u){

(zie figuur 30) heeft deze hoog-

frekwente verandering ook een zekere laagfrekwente invloed.
In percentages uitgedrukt is deze echter te verwaarlozen.
In het algemeen kunnen we stellen dat de invloed van een
verstoring van deze vorm slechts in een zeer klein gebied
J)

invloed heeft op de oorspronkelijke responsie U~~). Het gevolg is dat de responsie iets meer oscillatorisch wordt.

-74frekwentie-wereld

-1~--~~====~====~~------log \~t(..~

A-2~----~------~~----~~--~

I
-5
-1

1

u., ( t)

t

0

tijd-wereld

2

1

log f

·. , ;

norm. const .. =0.97

200

Figuur 31. Invloed van laagfrekwente storing op de
responsie van het D-filter.

~uls

-75frekwentie-wereld

-1

log (H(W )\

i

-2

~~+--+---t-----1

I
-1

0

1

2

--~~log

f

tijd-wereld
1

norm. const.=0.97

150
--t

(ma)

-1

Figuur 32. Invloed van hoogfrekwente storing op de pulsresponsie van het D-filter.
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10. Konsekwenties van de meetresultaten voor het Rashbass-model
10.1. Het Rashbass-model
In 1970 postuleerde Rashbass (1970, 1971) een dynamisch
model voor het visuele systeem, waarvan het blokschema in
fi guur

33 is weergegeven.

Figuur

33. Schematische voorstelling Rashbass-model.

Het model bestaat achtereenvolgens uit:
- een kwasi-lineair filter met overdrachtsfunktie

~~(~,w)

- een ideale kwadratische operator
- een ideale integrator met integratietijd

T

- een detektor met drempel I , die aangeeft of een
stimulus gezien wordt of niet.
Bi j het bepalen van de overdrachtsfunktie ging Rashbass uit
van de stimulus-tijd-funktier

se.~) ::r.

A~..,(~) + br~(.t-<)

to~t•l = korte rechthoekige tijdfunktie met duur

met:

A en B zijn
Als

+ti)

1

J-

intensiteits 1 -konstanten.

de pulsrespons van het filter voorstelt krijgen we

aan de uitgang van de integrators
T

Sl A ~ C-t l

+-

~ ~ (t- .. -t ) ~a. ol-t

0

De dre mpe lvoorwaarde luidt dana
T

S{A 9(·o ....
0

h. ~c. ~--c)~ .. dt

c. ,

Uitgewerkt wordt dita
•

T

A'-~<#>"(~) lt+
0

T

..

T

s

~' ~ ~"(t-'C) ol-t + 1 A~ q(~') 4(.t·'t) «t c I
0

0
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T

Ç4'(-t"' o\t:.

En, als

~liis

het drempelkriterium voor één

0

is, wordt dits

A

&

t

B&

+

,..z.

::~ 1

A B L(;t)

L (-t) = ~ cf>C:t) ct (~- -t.)

waarin

ol. t

0

L(-c) is de auto -korrelatie ~unktie van q(.~)
Nu is (zie Papoulis, pag. 242) de Fourier getrans~ormeerde
van de auto-korrelatie van de pulsrespons van een lineair
~ilter

juist gelijk aan het kwadraat van de absolute waarde

van de

overdrachts~unktie.

0~,

in

Zodat

vorm:
(
-l~~
6(-c
_.> L('t)e

~ormule

(4-ICc.l\

..

= l Hcc.) \"

bepaald kan worden als 1-l.t) als ~unktie van'(

bekend is.
In de praktijk ging de bepaling van L(tJ als volgt s
Formule (26) stelt een ellips voor met assen onder

45° en

L(.<) als maat voor de "ellipsigheid" (bijv. L(t):.o gee~t een
cirkel, l('Cl ~!'

gee~t een rechte).

Door in de stimulusvorm (23) A en B t.o.v. elkaar te
variëren vinden we een aantal punten in het A-B-vlak,
waardoorheen de best passende ellips gekozen kan worden.
Door dit experiment te herhalen voor verschillende waarden
van 1:- vinden we een aantal diskrete

~unktie waarden ~

voor L(Q.

In Blommaert (1974)~ dat uitsluitend handelt over de vergelijking van de modellen van

Rou~s

en Rashbass werden de

meetresultaten gesimuleerd met de pulsrespons van het D~ilt e r (zie ~iguur 31

en 32) dat volgt uit het Rou~s-model.

Enkele van de gesimuleerde meetresultaten zijn als cirkels
weergegeven in

~iguur

34.
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8

A

8
T•70

ms

A

Figuur

34. Simulatie van de Rashbass-experimenten met de
pulsrespons van eenD-filter. ' De cirkels zijn
de "meetresultaten", de getrokken ellipsen zijn
de best passende ellipsen, bepaald met een
minimaliseringsprocedure.

A
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Door deze simulatie voor een aantal verschillende waarden
van ~ te herhalen vonden we een auto-korrelatie-funktie
die in figuur 35 is weergegeven.

Ut)

T (mst

Figuur 35. Auto-korrelatie-funktie ~die gevonden werd
door simulatie van meetresultaten m.b.v. Drespons uit Rou~s-model.
De zo gevonden auto-korrelatie leek erg veel op de experimenteel bepaalde

auto-korrelatie-~unktie

van Rashbass.

10.2. Interpretatie vanL~l in het Rou~s-model
We gaan uit van de stimulusvorma

s

.J" ~"'lot) ... "• ..". p..,.(t•'C.)
De drempelvoorwaarde luidta
(-t)

:Jo

".-.

thê~ \ eA .Jo Ub(.tl,.. &.&.Jo Us (.-t"·'t)\ ~ d ---------~-----(17)
De drempelvoorwaarde voor de stimulus-tijd-~unktie flits

alleen1 luidt a

m.l• \ e", J-

~6

tt>l

a.~ ----------------------------(18)

Elimineren van d uit {1?) en (18) leverta

=

M-~\f~" IAb(-411+ &\\.J l.LJ("=·<)l
W\o'ltlEoJ.Ut>(-4:)(
Als we stellen dat A= IA./~ 0
en B= Ce/4 0
wordt dita
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Stellen we dat B<< A dan kunnen we dit schrijven als:

A u, (tl.' ... " t..t t (J:.t.- '() :
Differentiëren naar B leverts
~ L\t(t~,.) tol~

vinden we dan voor de afge-

--

leide:

t-te.w)

U,(te.. ·<) = o

= (1,0)

In het punt (A, B)

u.,

u;(-t...."-"J

-------(19)

Rashbass vindt voor de ellips in het A-B vlak de uitdrukking:

A' + B" +

t

At>

J-L'C) •

Differenti ëren we (26} naar B:
lA

~~ +

ta

+-

LA L.(t) t 1. t1

~~

l.(.t)

ll:

0

Voor de afgelei de in het punt (1,0) betekent dits

-

- L(-t)

---------------------------(20)

Uit (19) en (20) kunnen we de konklusie trekken dat de
experimenteel bepaalde pulsresponsen van het Roufs-model
in het Rashbass -model geïnterpreteerd moeten worden als
auto-korrelatie ·funkties

10.S. Interpretatie van de experimentele resultaten in het
Rashbass-model
10 .3.1. Enkele eigenschappen van korrelatie-funkties
Een algemene eigenschap van auto-korrelatie-funkties L(~is
(zie Papoulis, pag. 242) dat deze symmetrisch zijn t.o.v. 't•o
Het meten van de staprespons (zoals beschreven in 5,2) betekent in het Rashhass-model het bepalen van de korrelatiefunktie van puls- en stapresponst

L, cq ;:
Hierin stelt

<t, {-t)

-.
S t(t:) c:fl, l:tl

....
de

át

staprespons van 4-1 (wJ voor. We gaan

nu bekijkèn hoe Lc(:-'C) zich verhoud t

L, ( -<> ~

-

S c:tCt) q>, ( t +'t) c:lt

-"

tot '-t(t).
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Omdat voor een lineair systeem geldt dat de pulsrespons
de afgeleide is van de staprespons kunnen we dit schrijven
alsa

~

L\

<.--c.>

( . d~~l
':&

_...

)

ctt

c:t~ (++"t"l olt

Partieel integreren naar

L~ (-'t)

ct,t•>

1

.c.

l

= c:t,t-t) ;,(t-4t.) _..

(,.

!.,. cl' 1 (t1

c:t 4s(h·1')

~

clt

Omdat H[€.~) een bandfilter is wordt de eerste term van het
rechter lid gelijk aan nul:

c"
L,C:-"t>=- ...
> f,Lt1

dcr~(t- ..1:)

L~ (:<>
.

..

:a

-

GO

-:.«t =-""'t

Voort substitueren we ~~f-~

scp,

_-o

(t)

f

(.t .. (J cl t

~ ~,(-E:"--c) ;(t') G(t'

-.o

zodat we tenslotte zien dat

Dus a
De korrelatie-funktie van puls- en staprespons is antisymmetrisch t.o.v. ~~o
10.3.2. Toetsing van de meetresultaten als korrelatie-funkties
Om de symmetrie van de gevonden auto-korrelatie-funkties
te toetsen is als voorbeeld de experimenteel bepaalde
auto-korrelatie-funktie L(~l van proefpersoon FB bij

c=

1200 td, ~= 1° , als funktie van['C.I uitgezet in Fig. )6.

Om de anti-symmetrie van korrelatie van de puls- en staprespons i..,(.'C) te toetsen is in figuur 37 IL,("t)( uitgezet als
f'unkt ie van 11( •
Dit toetsen van de symmetrie kunnen we voor alle autokorrelatie-funkties doen.

(Zie figuren 15, 22, 24, 26).

In het algemeen kunnen we zeggen dat de afwijkingen van
de srmmetrie niet drastisch zijn maar
voorkomen.

w~l

systematisch
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L("C)

1

I T>O
11" < 0

proet'persoon FB
E=l200 td

; = l. 0

l't'l

Figuur 36. Auto-korrelatie als f'unktie van

Ls('t)l

(me)

\<I •

proef'persoon FB
E=l200 td

1

1

4»=

10

norrn. const.= 0.15

I T>O
I 1:"<0
100

Figuur

37. Korrelatie van puls- en staprespons.

l'tl

{me)
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11. Algemene diskussie

In het algemeen kunnen we stellen dat de storingstechniek,
onder bepaalde kondities, werkt. Deze kondities zijn:
- Er moet worden gebruik gemaakt

v~~

een referentie sti-

mulus die korrigerend werkt voor de fluktuaties in de
50% drempels. Dit wordt goed geïllustreerd door figuur
14 waar, uit twee metingen die nauwelijks iets voorstellen,

een mooi effekt te voorschijn komt.
- De fluktuaties in de drempel mogen niet zo groot zijn dat
ze in dezelfde orde van grootte als h e t effekt zelf liggen. Een situatie waarin dit

w~l

het geval was, is de

responsmeting bij het lage niveau e-~~4 (zie figuur 22).
Met deze techniek zijn we erin geslaagd om responsies onder
verschillende omstandigheden te meten. In de eerste plaats
de puls- en stapresponsies bij

E

= 1200

td,f~ ~,die

de

lineairiteit van het onrustsysteem goed bevestigen. Verder
blijkt uit figuur 19, waar de voorspelde - en experimenteel
bepaalde flitskarakteristiek als funktie

van~

is

weerge-

geven, dat de voorspellende waarde van de pulsrespons redelijk goed is.
Een belangrijk aspekt echter wat de storingstechniek heeft
heeft opgeleverd is dat de hypothese van Roufs (1974, IV)
over een aparte uitgang van het percept onn1st, wordt bevestigd:
Uit de

figur~n

20 en 21 blijkt dat de fourier getransfor-

meerde van de pulsrespons een bandfilter oplevert.
Dit brengt ons op het terrein van de transformatie tijdfrekwentie wereld. Deze transformatie heeft eigenlijk drie
aspektent
1. Hoe werkt de meetonnauwkeurigheid van de experimenteel

bepaalde responsies door in de Fourier getransformeerde.
2. Het bandfilter dat bepaald werd uit de pulsrespons van
JAJR wijkt aan de hoogfrekwentie kant af van de z.g.n.
C- en D-filters, dus van de De Lange karakteristiek.
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Deze twee problemen dienen nader onderzocht te worden.

3. Wat doet een bijdrage van frekwentles die buiten het
bandfilter liggen op de pulsrespons van het systeem.
Dit probleem is onderzocht in Hoofdstuk 9. De oplossing
geeft enig inzicht in de transformatie. De aanpak lijkt
echter niet geschikt om de problemen

l

en

~

mee op te

lossen omdat de orde van de gebruikte processen hiervoor
te klein is.
Uit de responsmetingen bij kleine stimulusdiameter blijkt
dat de ligging van het bandfilter blijkbaar afhankelijk is
van de stimuluskonfiguratie. Dit werd al vermoed op grond
van meting van De Lange karakteristieken met als parameters
de achtergrondsintensiteit[ en de stimulusdiameter

~

• In

figuur 27 is een hoogtekaart weergegeven van de maximale
doorlating voor de percepten onrust en helderheid als
funktie van de parameters !

en ~ (dit schema is totstand-

gekomen uit de bovengenoemde meting van De Lange karakteristieken).
M.b.v. deze schematiscreweergave kunnen we ook konkluderen
dat de bandfilterwerking blijkbaar een gevolg is van samenwerking van netvlieselementen , op grond van de volgende
redenen:
- Het perceptieve verschijnsel dat samenhangt met de bandfilterwerking: het netvlies wordt homogeen gestimuleerd,
terwijl het waargenomen ie t s is dat spatieel inhomogeen is.
- De bandfilterwerking neemt af als funktie van de stimulusdiameter. M.a .w. hoe minder receptoren er betrokken zijn
bij de detektie

des te minder bandfilterwerking is er. In

het ideale geval van een puntbron is er mogelijk helemaal
geen bandfilterwerking meer.

(De proefpersoon kan immers

geen spati~le verschillen in een puntbron zien).
- De bandfilterwerking neemt, relatief t.o.v. de helderheidswerking, af bij afname van de achtergrondsintensiteit

&.

Dit is te verklaren uit het feit dat er minder receptoren

per oppervlakte-eenheid "aangeslagen" worden. Het is bekend
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dat de wederzijdse beïnvloeding van netvlieselementen sterk
afneemt als funktie van de afstand tot elkaar.
Een punt wat nog onbesproken gebleven is, is het teken van
de pulsresponsie . Deze informatie volgt niet uit de storingstechniek. Alle experimenteel bepaalde responsies zijn
steeds genormeerd uitgezet (d.w.z. gedeeld door de positieve
of negatieve maximale uitwijking). Door Roufs werd steeds
met C- en D-responsen die een negatieve maximale uitwijking
hadden. Op dit ogenblik is er geen definitieve uitspraak
te doen , met uitzondering van de "oplichtresponsen" van de
figuren 24 en 26; deze hebben natuurlijk een positieve
uitwijking.
Dat er in het Roufs-model zowel een positieve- als negatieve
drempel bestaat is natuurlijk prettig omdat voor, in de
toekomst misschien optredende,afwijkingen tussen positieve
en negatieve responsen, gekorrigeerd kan worden. Dit gaat
niet op voor het Rashbass-model dat, in de vorm van een
kwadratuur,een gelijkrichter heeft. De systematische afwijkingen van de symmetrie van de gemeten korrelatie-funkties
pleiten natuurlijk ook tegen het Rashbass -model.
Perspektief
Iets wat d i rekt de aandacht vraagt is een onderzoek naar
de lineairi teit van het helderheidesysteem op

drempelniv~au.

Hiervoor is het noodzakelijk dat er bij kleine stimulusdiameter gemeten wordt. Dit levert op zichzelf een nieuw
onderzoekgebied op. Namelijka wat is de invloed van'onwillekeurige'oogbewegingen bij kleine diameter op het
meetresultaat.
Door het bepalen van pulsresponsen onder variatie van

E

en

weten we nu ongeveer onder welke kondities we aan het on.
rustsysteem moeten meten .- (hoge E , grote
kondi ties aan het helderheidesysteem
Zie hiervoor figuur

27.

+ ) en

(lage

e,

onQ.er welke
kleine

tf>).

+
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Een geheel nieuw onderzo ekgebied ligt nu binnen het bereik:
Het Onderzoek naar de samenwerking van netvlieselementen door
bijv. de invloed te meten van een onderdrempeli g

flitsende

omgeving op de drempel intensitei t van een meetflits met kleine
stimulusdiameter.

12. Konklusie
- Het meten met de storingstechniek is, binnen een bepaalde
meetonnauwkeurigheid, mogelijk onder verschillende omstandigheden.
- Dit betekent dat er minder statistische komplikaties zijn
bij het voorspellen van drempels van willekeurige stimulustijd-funkties.
- De gemeten pulsresponsies bevestigen dat bij 1°-velden
de overdrachtsfunktie van het attribuut onrust een bandfilter -karakter heeft.
- De uitgangshypothese over de lineairiteit van het onrustsysteem is bevestigd.
- Drempelkurves van rechthoekige tijdfunkties kunnen met de
experimenteel bepaalde pulsresponsie goed worden voorspeld .
- Het vermoeden dat de liggi ng van het bandfilter afhankelijk
is van de parameters €. en f i s bevestigd.
- Interpreteren we de meetresultaten in termen van het
Rashbass-model dan blijkt er een systematische

asymmetri~

in de gemeten korrelatie-funktie op te treden, wat theo retisch onmogelijk is .
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