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Samenvatting

Om een goed inzicht te krijgen in de informatieverwerking die plaats vindt in een
visueel systeem is het belangrijk te weten wat de gemiddelde eigenschappen zijn van
de visuele input (optische signalen) die een visueel systeem onder normale
omstandigheden binnenkomt. De temporele (d.w.z. tijdafhankelijke) kenmerken van
deze visuele input worden grotendeels bepaald door de (oog)bewegingen van het
organisme zelf. Dit proefschrift beschrijft de resultaten van onderzoek aan de
bewegingen van vliegende insecten, met name die van de bromvlieg, en de
consequenties voor de visuele input. De meeste experimenten zijn uitgevoerd op
bromvliegen omdat er veel kennis beschikbaar is over de werking van hun visueel
systeem en omdat ze zich goed lenen voor het onderzoeken van de principes die aan
de informatieverwerking in visuele systemen ten grondslag liggen.

Bromvliegen hebben een kop die via een nek met de thorax (het borststuk) is
verbonden. De samengestelde facetogen zitten vast aan de kop, en kunnen niet ten
opzichte van de kop bewegen. De kop kan echter wel worden bewogen ten opzichte
van de thorax door een uitgebreid systeem van spieren. Wanneer we de visuele input
willen bestuderen is het dus niet voldoende de stand en positie van de thorax te
meten, zoals tot nu toe veelal werd gedaan, maar moeten vooral die van de kop
worden gemeten. Door het tijdsverloop van de stand en positie van de kop te
combineren met hoe de visuele omgeving er uit ziet, kan de visuele input worden
gereconstrueerd. Hiertoe moeten de tijd- en hoekresolutie van de gekozen
meetmethode minstens even goed zijn als die van het oog. Met traditionele optische
methoden, zoals video-opnamen, is dat niet mogelijk. Dit maakte de ontwikkeling
van een nieuwe meetmethode noodzakelijk. Door tegelijkertijd met de beweging van
de kop ook de bewegingen van de thorax te meten, wordt bovendien inzicht
verkregen in de bewegingen die de kop uitvoert ten opzichte van de thorax.

In hoofdstuk 2 wordt de nieuw ontwikkelde methode beschreven waarmee de
beweging van de kop en de thorax van een vliegend insect kan worden gemeten.
Hiervoor zijn om de kooi waarin het insect vliegt grote spoelen geplaatst die
wisselende magnetische velden produceren. Deze velden veroorzaken kleine
electrische signalen in spoeltjes die op de kop en de thorax van het insect zijn
geplakt. Deze spoeltjes zijn slechts 2 mm in diameter en wegen ongeveer 1 mg. De
spoelen rond de kooi en die op de vlieg functioneren op een analoge wijze als de
primaire en secundaire spoelen in een transformator. De electrische signalen worden
via een zeer dunne, flexibele kabel naar gevoelige meetapparatuur geleid. Deze kabel
hangt tijdens de vlucht van het insect via het achterlijf naar beneden en is zo licht dat
de bewegingen van het insect niet meetbaar worden verstoord. De groottes van de
electrische signalen zijn afhankelijk van zowel de positie als de stand van de
spoeltjes. Hierdoor kan uit de gemeten signalen met behulp van een
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computerprogramma worden teruggerekend wat de positie van het insect op een
bepaald moment was en wat de stand van de kop en thorax waren. Deze methode
kan dat met de vereiste hoek-, plaats- en tijdnauwkeurigheid meten.

In hoofdstuk 3 worden de belangrijkste resultaten beschreven van experimenten
waarbij de kop- en thoraxbeweging tegelijkertijd zijn gemeten. Het blijkt dat tijdens
het vliegen zowel de kop als de thorax ongeveer tien keer per seconde een korte,
snelle draaiing uitvoeren. Deze draaibewegingen duren gemiddeld slechts enkele
tientallen milliseconden en worden gebruikt om van koers te veranderen. Tussen
deze draaiingen in blijft de stand van de thorax redelijk constant terwijl de kop nog
beter stabiel wordt gehouden. Bij de mens zien we soortgelijke korte, snelle
bewegingen van het oog, afgewisseld door periodes met een stabiele kijkrichting.
Deze snelle oogbewegingen worden saccades genoemd. Vanwege de
overeenkomsten met saccades van de mens worden de snelle draaiingen van de
bromvlieg ook wel saccades genoemd.

Het gemiddelde verloop van een saccade van een vlieg is opmerkelijk. In het
horizontale vlak draait de thorax gedurende de eerste 10 milliseconden van de
saccade, terwijl de kop nog steeds in de oude richting blijft kijken. Daarna draait de
kop in dezelfde richting als de thorax, bereikt daarbij zelfs een hogere draaisnelheid
en haalt daardoor de thorax in. De kop stopt ongeveer 10 milliseconden eerder dan
de thorax met draaien en heeft dan alweer een stabiele kijkrichting terwijl de thorax
nog bezig is met draaien. De kopbeweging lijkt hierdoor enigszins op de
stabiliserende hoofdbewegingen van een kunstschaatser tijdens een pirouette.
Tijdens een saccade draait de thorax niet alleen in het horizontale vlak, maar rolt ook
rond zijn eigen lengteas, net als een vliegtuig dat een bocht maakt. De kop van de
vlieg daarentegen blijkt tijdens een saccade zo veel mogelijk horizontaal te worden
gehouden, net zoals tijdens de periodes tussen de saccades in. Dit wordt bereikt
doordat de nekspieren de kop precies voldoende draaien ten opzichte van de thorax
om de rol van de thorax te compenseren.

In hoofdstuk 4 worden de bewegingen van de thorax nader bestudeerd. Diverse
vliegmanoeuvres worden in detail besproken, zoals de duikvlucht en de
haarspeldbocht. Verder wordt de structuur van de saccades zoals uitgevoerd door
afzonderlijke vliegen met elkaar vergeleken. Deze blijken behoorlijk goed met elkaar
overeen te komen.

De grootte van een saccade wordt gedefinieerd als de hoek waarover de thorax draait
in het horizontale vlak. Hoewel er saccades van 90° voorkomen, is de meerderheid
van de saccades bescheiden in grootte: 90% is kleiner dan 50°. De duur van een
saccade neemt nauwelijks toe wanneer de grootte toeneemt. Dit komt doordat een
grotere saccade met een hogere draaisnelheid wordt uitgevoerd. Voor het visuele
systeem is het om verschillende redenen echter gunstig de draaibeweging zo kort
mogelijk te laten duren (zie hieronder). Hiervoor zouden ook hoge draaisnelheden
bij kleine saccades nodig zijn. Er worden verschillende mogelijke verklaringen
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besproken waarom de draaisnelheid tijdens kleine saccades desondanks lager is dan
bij grote saccades.

De kopbewegingen en de consequenties daarvan voor het visuele systeem worden
bestudeerd in hoofdstuk 5. Elk visueel systeem heeft een bepaalde traagheid in het
verwerken van de visuele input. Dit treedt al op in de lichtgevoelige zenuwcellen die
het licht in een electrisch signaal omzetten; deze traagheid is dan vergelijkbaar met
de sluitertijd van een fotocamera. Hierdoor worden fijne details in het beeld van de
omgeving versmeerd wanneer het oog een draaibeweging maakt. Voor de bromvlieg
begint deze versmering op te treden bij een rotatiesnelheid van ongeveer 150 °/s.
Behalve deze versmering is er nog een tweede nadelige consequentie van een
rotatiebeweging: het levert verstoring op van de normale optic flow (de beweging
van het de onderdelen van het beeld over het netvlies). Tijdens een rechtlijnige
beweging is uit de locale snelheid van de optic flow de structuur van de omgeving te
bepalen (een object dat dichterbij is beweegt schijnbaar sneller dan een verder
verwijderd object). Een draaibeweging van het oog voegt bewegingen aan de optic
flow toe die door het visuele systeem eerst weer zouden moeten worden gescheiden
van de normale optic flow. Dit is theoretisch mogelijk maar kan in de praktijk lastig
zijn. Het is voor het visueel systeem dus gunstig wanneer het oog een stabiele stand
heeft, dus zonder rotatie.

Om de consequenties van de karakteristieke kopbewegingen voor het visuele
systeem te bepalen wordt de totale vliegtijd opgedeeld in twee soorten episodes:
'gedurende saccades' en 'tussen saccades'. Het blijkt dat tussen saccades de
rotatiesnelheden van de kop laag genoeg zijn om versmering te voorkomen. Dat de
stabilisatie van de kop beter is dan die van de thorax blijkt uit het feit dat de thorax
hogere rotatiesnelheden bereikt tussen saccades dan de kop. Gedurende saccades zijn
de rollen omgedraaid: de kop bereikt dan hogere rotatiesnelheden dan de thorax. De
rotatiesnelheid van de kop is hoger omdat het in feite de optelsom is van de
rotatiesnelheid van de thorax en de rotatiesnelheid van de kop ten opzichte van de
thorax. Dit verkort de tijdsduur van de saccade die de kop uitvoert en maximaliseert
dus de tijdsduur waarin de kop een stabiele stand heeft.

Het is interessant de bewegingsstrategieën van verschillende insectensoorten te
vergelijken. Niet alleen verschillen de visuele systemen, ook het al dan niet
aanwezig zijn van halteres varieert. Halteres zijn sensoren die op mechanische wijze
draaibewegingen van de thorax registreren, qua functie enigszins te vergelijken met
ons eigen evenwichtsorgaan. In hoofdstuk 6 worden de voorlopige resultaten
beschreven van metingen aan zweefvliegen en bijen. Zweefvliegen zijn interessant
omdat ze, in tegenstelling tot bromvliegen, stil in de lucht kunnen blijven hangen.
Bijen behoren tot de (meerderheid van) insectensoorten die vier vleugels hebben in
plaats van twee, zoals bromvliegen en zweefvliegen. Hierdoor ontbreken bij bijen de
halteres, wat gevolgen kan hebben voor de controle van de stand van de kop. Het
blijkt dat de kop- en thoraxbewegingen van zweefvliegen en bijen zowel
overeenkomsten als verschillen vertonen met die van bromvliegen. Zweefvliegen
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voeren bijvoorbeeld wel saccades uit om de verticale as maar stabiliseren hun kop
niet rond de lengteas. De kop van de bij wordt wel gestabiliseerd rond de lengteas.
Verder maken bijen saccade-achtige bewegingen met hun kop rond de verticale as
maar het eind van een saccade is niet zo scherp gedefinieerd als bij de brom- en
zweefvliegen. Dit laatste is mogelijk een gevolg van het ontbreken van halteres.


