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Samenvatting

In dit proefschrift wordt onderzocht hoe het menselijk visueel systeem zich aanpast aan
veranderende lichtomstandigheden (lichtadaptatie). Deze meet- en regelprocessen, die
voornamelijk in het netvlies plaatsvinden, zijn hier onderzocht door proefpersonen
lichtstimuli te laten beoordelen. Naast experimenten met lichtstappen en sinusvormig
gemoduleerde lichtstimuli zijn er ook experimenten gedaan met stimuli opgemeten in de
natuurlijke omgeving. Dit is interessant op grond van de hypothese dat visuele
informatieverwerking geoptimaliseerd is voor de visuele omgeving waarin de mens zich
normaliter bevindt.

In de experimenten beschreven in hoofdstuk 1 wordt de gevoeligheidsverandering van
het visueel systeem gemeten bij een abrupte toe- of afname van de lichtintensiteit. Dit
wordt gedaan door een proefpersoon te vragen of een lichtflitsje van 10 milliseconden,
dat wordt gepresenteerd op een bepaald tijdstip gedurende de veranderende
achtergrondverlichting, wordt waargenomen of niet. De intensiteit van het flitsje die net
kan worden waargenomen is een maat voor de gevoeligheid van het systeem op dat
moment. De achtergrondverlichting heeft een hoge intensiteit die vergelijkbaar is met
daglicht. Bij deze hoge intensiteiten blijkt de aanpassing na een plotselinge toename in
de intensiteit langer te duren dan na een afname. Rond de intensiteitsverandering wordt
de gevoeligheid bepaald door het contrast van de overgang, maar enige tijd na de
verandering wordt deze bepaald door de snelheid van adaptatie aan de veranderde
lichtintensiteit zelf.

In hoofdstuk 2 wordt een aantal nieuwe experimenten gepresenteerd met in de tijd
sinusvormig gemoduleerde achtergrondverlichting, waarbij de frequentie van de sinus
over een groot bereik is gevarieerd. Tevens wordt een model gepresenteerd dat de
resultaten van deze experimenten, evenals die uit hoofdstuk 1, kan beschrijven. Naast de
meer conventionele onderdelen van een model voor lichtadaptatie, namelijk een
multiplicatieve en een subtractieve module, wordt een derde module geïntroduceerd
waarin de versterkingsregeling afhankelijk is van het contrast van het signaal. Deze
contrastafhankelijke regeling verklaart de frequentieafhankelijke
gevoeligheidsverandering die gevonden wordt bij de experimenten met sinusvormige
modulatie. Dit werd door eerdere modellen uit de literatuur niet goed beschreven.

In hoofdstuk 3 worden experimenten uitgevoerd om meer informatie te verkrijgen over
het tijdsverloop van de globale gevoeligheidsverandering die optreedt bij het aan- en
uitzetten van een sinusvormig gemoduleerde achtergrond. Na het uitzetten van de
modulatie duurt het langer tot de gevoeligheid op het uiteindelijke niveau is
aangekomen dan na het aanzetten. Een verklaring voor deze asymmetrie ligt mogelijk in
de aanname dat deze gevoeligheidsverandering het gevolg is van een contrastgestuurde
versterkingsregeling. De asymmetrie volgt dan uit een recent gepubliceerde theorie
waaruit blijkt dat een optimale schatter van het contrast na een contrasttoename sneller
mee verandert dan na een afname.
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Bij de tot nu toe beschreven experimenten is alleen het lichtniveau, maar niet het
tijdsverloop van de stimuli vergelijkbaar met wat normaliter het menselijk oog
binnenkomt. In hoofdstuk 4 zijn daarom experimenten uitgevoerd met een reeks van
lichtintensiteiten die buiten is opgenomen, en een aantal gemanipuleerde versies
daarvan. Daarnaast wordt een aantal eigenschappen van natuurlijke lichtreeksen
beschreven, zoals het vermogensspectrum, de intensiteitskansdichtheid en het contrast.
De gevoeligheid van het systeem voor het detecteren van testflitsen met een duur van 1
seconde, aangeboden tijdens een tijdreeks, blijkt weinig verminderd ten opzichte van de
gevoeligheid bij een constante verlichting. De gevoeligheid verandert ongeveer lineair
met het contrast van de stimulus, en de specifieke vorm van de fluctuaties heeft geen
invloed op de gevoeligheid.

In hoofdstuk 5 verlaten we de lichtadaptatie, en gaan we een stapje hoger in het visueel
systeem. Er wordt gekeken naar informatieverwerking zoals uitgevoerd door cellen in
de eerste lagen van de visuele cortex. We onderzoeken de theorie dat deze zogenaamde
'simple cells' natuurlijke beelden ontleden in kleine bewegende componenten. Daartoe
laten we proefpersonen patronen zien waarvoor deze cellen het meest gevoelig zijn
(receptieve velden). Het blijkt dat deze patronen een sterke illusie van beweging in één
geheel opwekken, terwijl in werkelijkheid de patronen weliswaar bewegende delen
bevatten, maar als geheel stilstaan. Dit is consistent met het idee dat de betrokken cellen
elementen uit visuele scènes halen die verschillen van hun receptieve velden. Voor
natuurlijke scènes zijn dat bewegende randen en lijnen.


