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FORORD
Den eksperimentelle undersØgelse, der skal refere~
res i det fØlgende, har sit udgangspunkt i en række for
søg over perception af rum og tid, som jeg i perioderne
april 1964 til december 1964 og fra april 1966 til juni
1968 udfØrte for professor E. Tranekjær Rasmussen på KØ
benhavns Universitets Psykologiske Laboratorium.
Af disse skal her refereres en forsøgsrække, der
rejste en række af de problemer for mig, der har været
grundlaget for min egen undersØgelse. Denne sidste blev
ligeledes udfØrt på professor E. Tranekjær Rasmussens af
deling på Psykologisk Laboratorium i perioden august
1967 til juni 1968. En del af de beregninger, der iad
går i undersØgelsen, blev udført på KØbenhavns Universi
tets Matematiske Institut, afdeling for numerisk analyse.
Arhus, marts 1969

Jens Mammen

RESUHb
Hammen, Jens. Tidslige faktorer i perception. En ekspe
rimentel undersØgelse\'af punktuelle begivenheder i et
kontinuert rums-tidsligt forlØb. Arhus: Eksperimental
opgave til magisterkonferens i psykologi, 1969. - Et
kort lysblink i et bevægende system vil ses forskudt i
bevægelsesretningen i forhold til et statisk system, men
ikke i forhold til det bevægende system. Forskydningen
er størst ved fiksation i det bevægende system. Fænome
net diskuteres ud fra en kybernetisk model for det visu
elle system med et sæt hypotetiske tidsparametre.
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NOGLE PRiELIMINÆRB FORSØG

Indledning
Udgangspunktet for den problematik, der er behand
let i denne eksperimentelle undersØgelse, er en række
forsØg, som jeg i 1964 udfØrte som et led i professor
Tranekjær Rasmussens undersØgelse over perception af rum
og tid. ForsØgene skulle belyse de tidsmæssige forhold
ved den perceptuelle forarbejdning af kontinuerte og dis
kontinuerte forlØb i rum og tid.
Den fØlgende fremstilling af disse præliminære for
sØg afspejler en diskussion vedrØrende operationaliserin
gen af disse begreber og den tilsvarende interpretation
af forsØgsresultaterne, som jeg dengang fØrte med profes
sor Tranekjær Rasmussen.
Jeg skal her blot forsØge at gengive essensen af
den del af diskussionen, der var bestemmende for forsØgs
rækkens udvikling.

Apparatur

•

•

•

Det benyttede apparatur bestod af en cylindrisk trom
le med omkreds 240 cm og længde ca. 100 cm, der kunne ro
tere omkring en vandret akse 100 cm over gulvet. 2 cm
foran tromlen, parallelt med akslen, var anbragt en lod
ret matsort skærm, der helt dækkede tromlen for forsØgs
personen. I skærmen var der i hØjde med akslen og altså
2 cm fra tromleoverfladen en 50 cm lang og 3 mm hØj vand
ret spalte. på cylinderoverfladen var anbragt en 4 mm
bred strimmel af selvlysende materiale. Når cylinderen
roterede, blev der i spalten fr~mbragt en lille lysende
plet, hvis udstrækning og bevægelse kunne kontrolleres
ved cylinderens rotationshastighed og ved strimlens pla
cering på cylinderfladen. Umiddelbart op ad tromle fladen
og parallelt med akslen var der på undersiden af opstil
lingen anbragt en smal spalte med en lyskilde, der bely
ste det selvlysende materiale ved hver passage. Pletten
lyste så kraftigt, at den netop kunne ses ved almindelig
elektrisk belysning i lokalet.
ForsØgene foregik i Psykologisk Laboratoriums mØrke
kammer. I dette lokale var gulv, loft og vægge ligesom
alt fast inventar malet matsort .
Generel procedure

!

•

en stol 250 cm fra skærmen.
ForsØgspersonen sad
!..okalet var helt mØrkt. Tromlens omlØbstid vaT' 5.9 sek,
~.v.s. at overfladen bevæeede sig f'led 240:5.9 :: 40.5
cm/sek. Den s~lvlysende
l va~ anbragt s~ledes, at
:::en lysende plet bevægede sig
spalt~nE bredde~ fra
-tig
rota-t ion med samtle
~enstre til hØjre en gang

- 2 
hed som tromlefladen~ d.v.s. 40.5 cm/sek.
Pletten
lyste i 50:40.5 = 1.24 sek, og forlØbet blev gentaget
for hvert 5.9 sek. ForsØgspersonen var instrueret om at
fiksere pletten, så snart den dukkede op, og fØlge den
med fiksationen, til den slukkede.
ForsØgspersoner
ForsØgspersonerne, i alt 15, var dels psykologistu
derende eller færdige psykologer, de fleste trænede for
søgspersoner, dels mindre trænede ikke-videnskabelige
medarbejdere ved Psykologisk Laboratorium. Syv af forsØgs
personerne deltog i samtlige nedennævnte forsØg.
ForsØg med et blink
Efter at den lØbende plet havde bevæget sig ca. 30
cm eller ca. 0.7 sek, lyste der et kortvarigt blink op i
nærheden af pletten. Blinket blev frembragt af et stykke
selvlysende materiale på 5 mm's længde, d.v.s. dets va
righed var 0.5:40.5 = 0.012 sek. Blinkets placering i
forhold til pletten blev varieret, så at det kom både
fØr og efter og i forskellig.,afstand.
ForsØgspersonerne fik nu foruden den generelle in
struktion besked på at angive et omtrentligt mål i cm
inket sås foran eller bagved pletten.
for, hvor meget
Det var håbet, at der for stimuliene skulle findes
en bestemt afstand, forskellig fra nul) mellem pletten
og blinket, ved hvilken forsØgspersonerne angav at se
pletten og blinket sammenfaldende. Hvis en sådan fandtes,
skulle den tidsmæssige afstand mellem blinket og plettens
passage af det sted, hvor blinket kom~ være et mål for
en tidsforskel i den perceptuelle forarbejdning af plet
ten og blinket. Det skal dog senere påpege's, at en sådan
udlægning ville have været naiv.
Resultatet af forsØget var, at samtlige forsØgsper
soner angav at se blinket på samme side af pletten, som
hvor det faktisk kom, ifØlge en beskrivelse af stimulus.

I--------------~···_------------------------
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Men der var en tendens til i to forsØg~ hvor blinket
kom ~ samme afstand henholdsvis foran og efter pletten,
at se den fØrste afstand som mindre end den sidste.
Dette gjaldt dog kun for ca. halvdelen af forsØgsperso
nerne. Resten angav afstandene som lige store og accep
terede dem som svarende til de statiske afstande, som
de fik forevist efter forsØget. Pletten bevægede sig,
som når der intet blink var.
Vil det nu af dette forsØg kunne konkluderes, at
blinket og pletten blev synkront perceptuelt forarbej
det, eller at Il for'arbej dningstiden li var den samme for
blinket og pletten?
I figur l er den distale stimulus fremstillet i et
koordinatsystem med en x-akse svarende til plettens og
blinkets position i spalten og en t-akse, der angiver
tiden.
Figur 2 er en symbolsk fremstilling af forsØgsper
sonens percept. Akserne skal symbolisere den oplevede
tid og de oplevede steder. Selve linierne og punkterne
er afsat således, at de aspekter med forsØgspersonens
percept; der fås besked om i forsØget, hver for sig er
symboliseret. Det drejer sig om
1.

den optrukne linie, der symboliserer; at _pleti7en.:be~
væger sig, som hvis der intet blink v.ar, alts~~med
jævn hastighe;d, og

2.

punktparret P P2 , der symboliserer, at afstanden mel
1
lem blinket og pletten opleves, som hvis afstanden
mellem stimuluspletten og stimulusblinket blev præ
senteret statisk.

1

,

Man kunne nu tentativt antage, at sådanne aspekter
ved et percept, der angives at være samtidige af forsØgs
personen~ også er samtidige processer i centralnervesy
stemet. Hvis det var muligt at påvise, hvilke stimuli
der har været funktionelle for de pågældende aspekter
ved perceptet, ville det altså være muligt at sige noget
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om den tidsmæssige integration af disse stimuli. Eller
mere præcist: Det kan undersØges~ om stimuli, der har
virket til forskellige tider, er funktionelle for det
samme percept. Denne problematik er undersØgt eksperi
mentelt bl.a. af Rubin på det visuelle (1932) og det au
ditive område (1938).
hvis man nu, stadig ud fra den symbolske fremstil
ling i figur l og 2, går ud fra, at
l)

den lIfysiskeH begivenhed, at pletten passerer et
punkt (P l i figur l), samtidig med at blinket (P 2 )
lyser, er funktionel stimulus for netop en oplevet
I
punktpassage (P l i figur 2) og

2)

den oplevede afstand mellem P og blinket (P
2
l
gur 2) er lig med afstanden mellem Pl og P2 ,

i

1

l

fi

så ville man, hvis den oplevede afstand mellem blink og
plet er lig med den statisk præsenterede afstand, kunne
'f
1
slutte, at Pl og P2 er samtidige (P 2 må nemlig i figur
2 ligge båd på linierne 11 og 1 2 ), Eller sagt på en an
7
den måde: P må da netop være det punkt i plettens for
f
lØb, der opleves samtidig med blinket. De samtidige sti
muli P og P er da funktionelle for samtidige aspekter
l
2
ved perceptet.
Hvis den oplevede afstand mellem blink og plet er
forskellig fra den statisk præsenterede, kan man tilsva
rende slutte, at Pl og P 2 er funktionelle for tidsmæssigt
forskellige aspekter i det perceptuelle forlØb.
A~tagelse 2) ovenfor er imidlertid ganske arbitrær,
da forsØget jo intet oplyser om, hvilken stimulus der
er funktionel for den oplevede plet, når den opleves sam
men med blinket. Pletten ser jo ens ud i hele sit forlØb.
Da ovenstående overvejelser på daværende tidspunkt
ikke virkede tilstrækkeligt overbevisende angående de ar
bitrære elementer i Ilforarbejdningstidstolkningen" , blev
det næste forsØg udfØrt med det formål at påvise det u

- - - - - - - - - - _....
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holdbare i antagelse 2) ovenfor.
Denne antagelse kan formuleres som, at afstandsre
lationer mellem samtidigt givne punkter i stimulus også
skulle gælde mellem de aspekter i perceptet~ som de før
ste er funktionelle for. Samtidig blev det i flere af
analyserne antaget, at
3)

det var rimeligt at symbolisere den lØbende plet
ved en linie med hældning svarende til hastigheden
af st imul us .

F.eks. blev det derved muligt i de tilfælde, hvor
blinkets afstand til linien blev oplevet forskellig fra
den statiske afstand, at slutte sig til en forskel i
"forarbejdningstid tl for den perceptuelle
, , forarbejdning
af PI og P2 (svarende til afstanden P2 P3 i figur 2). Men
altså stadig kun under forudsætning af betingelse l) og
2) •

ForsØg med 2 blink
Det var disse kombinerede forudsætninger for en tolk
ning af den oplevede afstand mellem blink og plet i termer
af tidsforskelle, der gav anledning til det næste for
søg·
I betingelse 3) ligger det, at de oplevede afstan
de mellem successive positioner af pletten svarer til
afstanden mellem de tilsvarende funktionelle stimuli.
Sammen med betingelse 2) giver dette, at den oplevede
afstand mellem ethvert punkt par svarer til afstanden mel
lem de tilsvarende funktionelle stimuli. Eller på figur
2: forskellige blink kan bevæge sig op og ned la.ngs tids
aksen og derved ændre rumslig afstand i forhold til lini
en, der repræsenterer den lØbende plet) men de ændrer
ikke rumslig'afstand i forhold til hinanden
ler i for
hold til punkter på linien.
Denne fØlge af antagelserne 2) og 3) kunne nu let
testes. Til dette formål blev der anbragt endnu et blink
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på tromlen, således at de to blink fysisk kom samme sted,
men til forskellig tid. Det ene blink kom lige så langt
fØr pletten, som det andet kom efter. Stimulus er frem
stillet i figur 3A. Blinkenes varighed var som i forri
ge forsØg. ForsØgspersonerne blev instrueret om at fØlge
pletten med fiksationen, og at rapportere de to blinks
afstand til hinanden og til pletten. Afstanden mellem
blinkene blev varieret fra 49 msek til 494 msek, svaren
de til en afstand fra blink til plet fra l cm til 10 cm.
Resultatet af forsØget var, at ingen af forsØgsper
sonerne så blinkene samme sted. Men derimod var der næ
sten samme oplevede afstand mellem det fØrste blink og
pletten og det andet blink og pletten, dog var hos nogle
forsØgspersoner den fØrste afstand indtil 1/3 kortere
end den anden.
Når den tidslige afstand mellem blinkene var stØrre
end 300 msek, oplevedes der tydelig succession imellem
pletterne og deres indbyrdes rumslige afstand var vanske
lig at angive for forsØgspersonerne.
Ved noget mindre og helt små tidsforskelle sås blin
kene enten i meget hurtig succession eller samtidigt og
deres rumslige afstand var klart givet for forsØgsperso
nerne. I sådanne tilfælde blev denne afstand oplevet som
værende lig med summen af afstandene mellem det fØrste
blink og pletten og det andet blink og pletten. ForsØgs
personerne angav simpelthen, at der på et tidspunkt sås
to blink, et på hver side af pletten, men ofte i meget
hurtig succession.
Når tidsforskellen var mindre end 200 msek, svarede
den oplevede afstand mellem blinkene omtrent til den op
levede afstand, når stimulus var to statisk præsenterede
punkter, hvis afstand var summen af de to stimulusblinks
afstand til pletten.
For tidsforskellen 148 msek, svarende til afstanden
40. 5.0 .J,48~2;/=3 .~n:t; fra hvert blink til pJ..et"ten, var de
j
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rumslige aspekter ved fænomenet helt stabile for alle
forsØgspersoner. Blinkene oplevedes simultant ,m<=;d hur
tig succession eller med uafgØrligt successionsforhold,
svarende til den
Rubin (1934, 1938) og Tranckjær Ras
mussen (1956, s. 161) beskrevne ubestemte koincidens.
Hvor der var succession, svarede den til stimulusbJ.inke
nes tidslige rækkefØlge. Den oplevede afstand mellem
blinkene,målt ved ækvivalent statisk afstand, var mellem
5 cm og 6 cm.
Ved ingen af tidsforskellene gav de successive sti
muli anledning til rapporter om phi-fænomener eller an
dre bevægelsesfænomener.
Figur 3B er en repræsentation af forsØgspersonens
oplevelse, idet der her er gået ud fra, at afstanden mel
lem blinkene er lig med summen af blinkenes afstande til
pletten. Det ses, at dette ikke kan forenes med, at blin
kene fremstilles som oplevet successive, men kun med at
blinkene fremstilles som samtidige.
Den nytte, som repræsentationerne i diagrammerne
hidtil havde gjort, var, at der ved den oplevede plets
bevægelse var givet en fast relation mellem oplevet rum
og tid, som kunne gøre det muligt overhovedet at tolke
perceptionen af rumslige relationer som afspejlende tids
lige forhold.
Den mulighed for inkonsistens, der kom frem i figur
3B, når oplevede rumslige og tidslige relationer skulle
tolkes i samme rums-tidslige referencesystem, r$jste pro
blemet om, hvorvidt det var rimeligt overhovedet at frem
stille en kontinuert bevægelse og punktuelle begivenhe
der, der af forsØgspersonen blev angivet ved deres rums
lige relationer hert , i samme rums-tidSlige refcrenceI
I
system (svarende til akserne x og t i figur' 3B). Vil
det ikke være,rimeligere at sige, at forsØgspersonen hen
fØrer blinkene til det bevægelses system, der er givet ved
plettens bevægelse?
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I dette system lokaliseres begivenheder ved deres
rumslige afstand til den bevægede plet. I figur 3C er
givet en repræsentation af det oplevede forlØb i dette
referencesystem. Det ses, at alle aspekter ved oplevel
sen kan forenes i denne fremstilling. Til gengæld vil
oplevede rumslige relationer nu ikke kunne oplyse noget
om tidslige forhold.
ForsØg med to blink og stationært referencepunkt
Dette forsØgs formål var at undersØge, om det over
hovedet var en rimelig opgave for forsØgspersonerne at
indordne blinkene i et statisk referencesystem samtidig
med, at de blev oplevet med rumslige relationer til den
lØbende plet; og i givet fald med hvilken afstand blin
kene oplevedes i et statisk referencesystem.
Hvis de i det statiske referencesystem sås med sam
me afstand som i det bevægede, ville fremstillingen i
figur 3B være rimeligst. Hvis de sås sammenfaldende,
fremstillingen i figur 3C. Som sagt ville det sidste ud
fald udelukke en videre tolkning af de foregående forsØg
i termer af tidsmæssige forskelle mellem den perceptuel
le forarbejdning af pletten og blinkene.
Der blev nu anbragt et lysende referencemærke for
an spalten på det sted, hvor stimulusblinkene kom. Der
blev anvendt dels et lodret, 3 cm langt stykke af det
selvlysende materiale, dels et svagt lysende rØdt punkt
med diameter 0.5 mm. Desuden blev forsØget gentaget med
elektrisk belysning i lokalet, i hvilket tilfælde hele
skærmen og dens struktur var tydelig for forsØgspersoner
ne. Den tidsmæssige forskel mellem blinkene var 148 msek;
afstandene mellem plet og blink 3 cm.
Instruktionen gik ud på, at forsØgspersonerne skulle
interessere sig for de samme aspekter som hidtil ved op
levelsen, men derudover rapportere den oplevede afstand
mellem hvert af blinkene og referencepunktet.
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ForsØgene gav samme resultat for alle forsØgsperso
ner,og uanset om der var lys eller ej i lokalet. Pletten
og blinkene og deres indbyrdes oplevede relationer var
ganske som i forrige forsØg. Det forreste blink (i for
hold til plettens bevægelsesretning) sås 5-6 cm til hØj
re for referencernærket, og det andet blink sås sammen
faldende med referencemærket.
Det kunne altså se ud til, at fremstillingen af det
oplevede i figur 3B ikke er hel-t urimelig, og at der al t~
så skulle være håb om at udnytte fænomenet til at få op
lysning om tidsmæssige forhold i perceptionen.
F.eks. kunne det være en nærliggende tolkning af
forsØget, at for det percept, der repræsenteres ved de
to samtidige blink i figur 3B, var der en tidsforskel
mellem de to funktionelle, punktuelle stimuli på 148
msek, eller at der var en forskel i disses "forarbejd
ningstid" på 148 msek.
Yderligere variation af forsØget
Imidlertid rejste sig straks spØrgsmålene:
l)

Hvorfor det netop var det fØrste blink, der blev
set forskudt i forhold til sin IIfysiske ll position?

2)

Hvorfor det ene blink skulle have længere "forar
bejdningstid" end det andet, når de to stimuli dog
var ens?

ForelØbig blev kun det fØrste spØrgsmål taget op.
Here konkret kan det formuleres således: Hvilke fakto
rer bestemmer, hvilket punkt der skal ses forskudt i for
hold til referencemærket?
Det kunne t~1kes~ at det var det forhold, at det e
ne punkt kom foran den lØbende plet, og at det andet kom
efter den lØbende plet, der var den afgØrende faktor.
Dette blev undersØgt ved et forsØg, hvor stimulusblin
kene blev præsenteret et ad gangen. I begge tilfælde sås
blinket forskudt 5-6 cm i bevægelsesretningen i forhold
til referencernærket. Positionen var altså ikke afgØrende.

\ r - - - - - - - - - -.. .- - .__.....- - 
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Det kunne dernæst tænkes, at selve blinkenes række
fØlge og ikke deres position i forhold til linjen var
afgØrende. Dette blev undersØgt ved, at stimulusblinke
ne, som igen kom samme sted som referencemærket og med
148 msek's mellemrum, nu begge kom fØr eller begge efter
pletten. I begge tilfælde svarede de oplevede afstande
mellem blinkene og pletten til oplevelsen, når stimulus
blev præsenteret statisk. Både når blinkene kom fØr, og
når de kom efter pletten, sås det hØjre blink forskudt
5-6 cm i bevægelsesretningen, og det venstre sås oven i
referencemærket.
Det kunne altså se ud til, at alene blinkenes række
fØlge var afgØrende for fænomenet.
Hvis forsØgspersonen undlod at fiksere den lØbende
plet, men fikserede referencemærket, sås blinkene oven
i hinanden~ og de rumslige relationer mellem blinkene
og pletten fremtrådte ikke klart. Da fænomenet åbenbart
var afhængigt af den medfØlgende Øjenbevægelse, ville en
nærliggende forklaring på resultatet i det netop refere
rede forsØg var, at øjet efter det fØrste blink foretog
et~eventuelt reflektorisk~stop og ikke nåede at genop
tage fØlgebevægelsen, fØr det andet blink kom, hvorfor
dette ville ses, som når øjet ikke fikserede den lØbende
plet, altså oven i referencernærket. Den minimale reak
tionstid for saccadiske Øjenbevægelser opgives af for
skellige forfattere som mellem 100 og 150 msek (Alpern,
1962, vJestheimer, 19S4,Woodworth & Schlosberg, 1961, s.
502). Det skulle således være muligt, at øjet stoppede,
inden andet stimulusblink lyste op.
Da Psykologisk Laboratorium ikke rådede over appa
ratur til registrering af Øjenbevægelser, kunne denne
hypotese ikke testes direkte, og det var derfor vanske
ligt ved hjælp af denne opstilling at trænge dybere ind
i problemet. '
Nogle ulØste

proble~~

,Tilbage stod problemet: Hvorfor sås det ene blink

- 11 

overhovedet forskudt i forhold til referencemærket?
Hvilke faktorer er bestemmende for "forskydningenII?
Spiller Øjenbevægelserne en rolle?
Spiller tidsforskelle i perceptionen en rolle?
Disse spØrgsmål blev udgangspunktet for min egen
undersØgelse.
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K A P I T E L II
GENEREL PROBLEMSTILLING
Perceptuel analyse af kont,inuerte forlØb, bevægelser
I en afhandling om visuelt perciperet bevægelse
omtaler Rubin (1949) fØlgende fænomen:
En forsØgsperson iagttager en roterende skive, som
den, der er afbildet i figur 4. Det er numuJ:
vfor;:;flam
at opleve den lille sorte figurs bevægelse på forskellig
måde.
l)

Fikseres skivens midte, vil den sorte figur oftest
ses som udfØrende en cirkelformet bevægelse omkring
skivens centrum, idet den bevarer en konstant orien
tering i forhold til dette centrum.

2)

Fikseres figurens midte, vil den
st ses som ud
fØrende to samtidige bevægelser. Nemlig dels en ro
tation om sin egen midte, dels en rotation omkring
skivens midte.

3)

Fikseres det lille mærke ved skivens periferi (B på
figur 4), kan forsØgspersonen med nogen Øvelse se
den sorte figur atter som deltagende i to bevægelser,
men nu dels en rotation omkring fiksationspunktet~
dels en rotation omkring centrum.

Analyserer man matematisk
Isen af stimulus
punktmængden, vil man-se, at dennes bevægelse kan oplØ
ses på samme mdde i en usammensat eller i en sammensat
bevægelse ganske svarende t
forskellige mulige per
ceptuelle analyser. Der findes uendelig mange matematisk
set ækvivalente måder at analysere bevægelserne på, men
skØnt der ikk~ er nogen uoverensstemmelse mellem den per
ceptuelle analyse og de mulige matematiske stimulusana
lyser, er det dog kun en
grænset mængde
mate
matiske oplØsninger af bevægelsen, der svarer til
fak
tisk forekommende perceptuelle analyser. Ofte vil kun en

1--
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og hØjst to forskellige sådanne perc~ptuelle analyser
være mulige for en forsØgsperson, der fØlger en given ~n
struktion~ f.eks. med hensyn til Øjenbevægelser.
Det kunne se ud til, at Øjenbevægelserne her har en
vigtig organiserende funktion ved den perceptuelle analy
se. Hvad enten de
, som i dette forsØg, er styret af
en instruktion, eller, som det kunne være tilfældet i
dagligdags pel"'lcept ion, er styret af en overordnet 'iplan ti
for perceptuel analyse, altså af hvilken perceptuel ana
lyse, der er relevant for styringen af organismens aktu
elle adfærd.
I en række tilsvarende eksperimenter med bevægelse
forskellige punktmængder har Johansson (1958) analy
seret stimulusmængden ved hjælp af matematisk vektorana
lyse. Hvert stimulus-punkts bevægelse i tiden (t) kan
beskrives ved en vektor i det statiske stimulussystem
"p(t). Det kan imidlertid lige så godt beskrives i rela
tion til et vilkårligt bevægende punkt~ der i det stati
ske stimulussystem beskrives ved vektoren "a(t). Stimu
luspunktets bevægelse i relation til dette nye punkt
vil nu være givet ved vektoren
(I)

Bevægelsen i det statiske system er således blevet
oplØst i en sum af to bevægelser
(II)

"p(t) = "a(t) + "p'(t)
(Se figur 5)

Johansson påviser nu, at den perceptuelle analyse
i en
række tilfælde forlØbet parallelt med denne
vektoraddition, et resultat, der altså helt svarer til
Rubins. Oftest vil bevægelsen
en punktmængde perceptu
elt oplØses i en fælles bevægelseskomponent og en række
individuelle komponenter.
Johansson prØver at opstille regler for, hvorledes
valget af denne fælles bevægelseskomponent blandt de u
endelig mange matematisk mulige foregår, men det sl<:al
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forbigås her. Blot kan nævnes, at analysen har fællestræk
med den matematiske analyse af bevægende punktmængder i
et "tyngdepunkt' plus individuelle bevægelser i forhold
hertil.
I Johansons forSØg som i Rubins viste det sig, at
øjets fiksation havde betydning for, hvilken af flere
mulige perceptuelle analyser forsØgspersonen l/valgte 11
(1958, s. 195). Som i Rubins forsØg sa det ud til~ at
fiksationens fØlgebevægelse svarede til det fælles bevæ
gelsessystem i forhold til hvilket de perciperede figu
rer og punkter bevægede sig, samtidig med at de deltog
i den fælles bevægelse. Fælles for de to undersØgelser
er altså, at de oplevede bevægelser ganske svarer til
bevægelserne af stimuli, blot disse analyseres på rele
vant måde. Derimod svarer der ikke oplevede bevægelser
til enhver matematisk mulig analyse af stimuli. I visse
af Rubins og Johanssons forsØg var det f.eks. ikke muligt
for forsØgspersonerne at se punkter i en enkelt usammen
sat bevægelse i forhold til det statiske henfØringssy
stem.
Det er forudsat i disse analyser, at der er et så
dant statisk referencesystem, som kan lægges til grund
for både stimulusbeskrivelsen og beskrivelsen af de op
levede bevægelser.
I Rubins forsØg og i nogle af Johanssons var det
muligt for forsØgspersonerne at skifte mellem forskellig
if
lI op lØsninger
af en oplevet bevægelse, der dog begge
svarede til matematiske stimulusanalyser. øjets fiksation
lod til at spille en væsentlig rolle for valget imellem
flere mulige perceptuelle analyser. Derimod var det i
ingen tilfælde muligt for forsØgspersonerne på en gang
at se en bevægelse i to forskellige oplØsninger. (Dette
må naturligvis i]cke forveksles med, at en bevægelse ikke
skulle kunne opleves som saTIunensat af to samtidige bevæ
gelser) •
i
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Hvor det er muligt at skifte mellem to forskellige
oplØsninger, (hvor vi for simpelthedens skyld kan anta
ge, at den ene er usammensat), må man, hvis de begge
skal svare til matematiske analyser af samme stimulus,
have at
(III)
hvor b(t) står for oplevede bevægelser, altså at den op
levede bevægelse i fØrste tilfælde må være lig med sum
men
de to oplevede bevægelseskomponenter i andet til~
fælde. Disse komponenter kan f.eks. være en punktmængdes
fælles bevægelse og et punkts bevægelse i forhold her
til.
Der er et specielt og meget simpelt tilfælde, hvor
det er muligt på en gang at opleve et punkts bevægelse
i to oplØsninger. Hvis et punkt opleves som statisk i
forhold til et bevægende legeme og deltagende i en sim
pel translatorisk bevægelse af legemet, er det samtidig
muligt at opleve punktet selv med denne bevægelse i for
hold til de statiske omgivelser. I dette tilfælde har man
da, hvis ( I) skal gælde, at
(IV)

eller at punktets oplevede bevægelse er identisk med le
gemets generelle oplevede bevægelse.

Perceptuel analyse af punktuelle begivenheder
Lad os begynde med et dagligdags eksempeLpå percep
tuel analyse af punktuelle begivenheder i forskellige
bevægelsessystemer.
l)

r------~.~

..

_~~
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Hvis man iagttager en kØrende bils afviserblinklys,
vil man som regel se blinkene lokaliseret til afvi
serlygten og ligesom denne deltagende i bilens be
vægelse. Bliver man spurgt, hvor i forhold til de
faste omgivelser blinkene kom, vil denne opgave som
. regel opleves som ulØselig.

~-~---~~~~~--
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2)

Hvis man nu i stedet iagttager en bil, der med
tændte lygter kØrer bag en række træer eller lig
nende, der med mellemrum afbryder lysstrØmmen til
øjet, vil vi have en stimulussituation med visse
oplagte fællestræk med den ovennævnte.

2a)

Hvis det f.eks. på grund

god almindelig belys

ning er muligt at se træerne, vil man, hvis man
fØlger en af billygterne med øjnene, se denne lyg
te lokaliseret til bilen og deltagende i bilens be
vægelse. Man vil

se, at lyset afbrydes et an-"

tal gange, men disse afbrydelser vil foruden at væ
re lokaliseret til lygten være lokaliseret til træ
erne,altså det statiske bevægelsessystem.
2b)

Hvis lygterne ikke er tændt, men man blot fØlger
en

dem (eller et andet punkt på bilen), vil der

som regel slet ikke være givet nogen diskontinuite
ter

l

oplevelsen. Han vil således se lygten og bi

len

l

en uafbrudt bevægelse bag en statisk række

af træer.
2c)

Hvis endelig lygterne er tændt, men det f.eks. på
grund af ringe belysning er umuligt at se træerne,
som bilen kØrer bagved, vil man, hvis man igen fØl
ger en lygte med øjnene) se denne deltagende i bi
lens bevægelse. Ved passage af træerne vil lyset ses
afbrudt og lokaliseret til lygten, men samtidig vil
afbrydelsen ses lokaliseret til en eller anden el
lers usynlig statisk genstand, der opleves at have
forårsaget afbrydelsen.
Der er her et eksempel på, at en begivenhed (lysaf

brydelsen) opleves som lokaliseret til et system (lygten
og bilen), der bevæger sig i forhold til det statiske
system, og samtidig opleves som lokaliseret til selve
dette statisJee system.
Lad os nu tænke os, at der på vejen var afmærket en
skala, der var synlig for iagttageren, som nu fik den op
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gave at lokalisere lysafbrydelsen i forhold til skalaen,
og lad os tænke os, at han lokaliserede blinket et styk
ke d, målt i bevægelsesretningen, i forhold til det sted,
hvor stimulusblinket belv afbrudt.
Denne situation ville være helt analog med det præ
liminære forsØg, der er refereret ovenfor (s.lf), hvor
et lysblink,samtidig med at det

s i et bevæget system,

blev lokaliseret i det statiske system, og her blev set
forskudt i bevægelsesretningen i forhold til et oplevet
referencepunkt

5

skØnt stimuliene for referencepunktet

og lysblinket var sammenfaldenae.
Hvorledes kunne et sådant udfald af ovennævnte tan
keeksperiment nu interpreteres?
Som udgangspunkt kan vi tage den tidligere analyse
af oplevede bevægelser. Det
fælde

her ud til i en række til

at være rimelig-t at repræsentere oplevede bevæ

gelser ved vektorer bet), som opfyldte nogle regler om
addition (se ligning (III)) svarende til den matemati
ske analyse af stimuli.
Analogien blev strakt så langt, at vektorrepræsen
tationen af de oplevede bevægelser kunne redegøre for
disses indbyrdes form og hastighed. Derimod lå det ikke
direkte i vektorrepræsentationen, at bevægelserne også
kunne opfattes som en række punktpassager svarende til
vektorværdierne for successive værdier af t. Både ople
velsesmæssigt og funktionelt er oplevet bevægelse andet
og mere end en række successive punktpassager. Hen hvis
vi skal finde en formalisme til beskrivelse af ovennævn
te forsØg, hvori jo indgår punkter, der både opleves som
deltagende i bevægelser og opleves med lOkalisation, vil
en vektorbeskrivelse, der på en gang repræsenterer bevæ
gelses- og lokalisationsforhold, være den simpleste. End
videre vil deh i tilfælde, hvor de oplevede forhold er i
overensstemmelse med stimuliene, forlØbe helt parallelt
med stimulusbeskrivelseh, for hvilken en repræsentation
i reelle vektorer som funktion af en reel tidsparameter,

.... _ .

-""""-------_._.-

~-_ ...

_---------------------------

- 18 

er en simultan fremstilling af steds- og bevægelsesfor
hold. Vektorrepræsentationen vil saledes svare til den
simultane beskrivelse af bevægelses- og lokalisations
forhold, som blev fremstillet i figurerne 2 og 3 i for
bindelse med interpretationen af de præliminære forsØg.
Lad nu X'lgt(t 1 ) stå for en sådan simultan repræ
sentation af den oplevede bevægelse og de oplevede pas
sager af punkter pa skalaen for lygten i tankeeksperi
mentet. (I stedet for b er nu valgt Xi for at antyde den
udvidede fortolkning af vektorerne. l1ærkerne antyder nu,
at det drejer sig om oplevede steder og tider. Stregen
over bogstavet er fjernet for at vise, at det nu drejer
sig om en-dimensionale vektorer). Tilsvarende kan X~fb
(t'afb) stå for den oplevede lokalisation af afbrydelse.
(Denne vektor er kun defineret for tf ; t i afb ).

----

Afbrydelsen ses lokaliseret til lygten, d.v.s.
(V)

X'lgt(t'afb)

= x'afb(t'afb)'

Lad t'pass nu stå for det tidspunkt, hvor lygten
opleves at passere et mærket, x o' på skalaen, hvor Xo er
det sted, ud for hvilket afbrydelsen af stimulus kommer.
Dette skalapunkt repræsenteres altså ved x' 19t (ti pass ) =
Hvis nu afbrydelsen ses i afstanden d fra dette ska
lapunkt, har vi altså
(VI)
Bh kombination af disse to ligninger giver nu

(VII)

Xi

19t

(t'

afb

)

~

Xl

19t

(t'

pass

)

=d

Hvis d '# O, kan man nu af (VII) slu1:te, at
(VIII)

t' afb

Hvis X'lgt(t l
-.... "har v~•
~t

)

1 t' pass

er en jævn bevægelse med hastighed
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x'

(IX)

19t

(ti):: j:x::,t.t'

Lad os nu endvidere antage, at
0(1

(X)

- c.<.,
-

hvor~

er lygtens fysiske hastighed. Heri ligger ikke
andet ud over de generelle antagelser end ,at den opleve
de hastighed af lygten er den samme, som hvis der ingen
lysafbrydelse var.
Af (VII), (IX) og (X) fØlger nu, at
(XI)

~t'

(XII)

.o.t ::

:: t l afb - t' pass :: ilt ' hvor
d/C(

d.v.s. den tid, lygten er om at tilbagelægge strækningen
d.

Hvis man nu tænker sig, at tiderne ti svarer til
tider, der kan tilskrives hypotetiske processer i cen
tralnervesystemet, får vi for henholdsvis lysafbrydelsen
og lygtens passage af x O:
(XIII)

t

pass

)::

hvor
(XIV)

t

afb

:: t

pass

er tidspunktet, hvor lygten passerer x ' og lyset afbry
o
des.
De to differencer mellem tiderne for perception og
tiderne for stimuli . kunne man kalde "forarbej dningsti
den" for de pågældende percepter. Ligning (XIII) udtryk
ker altså) at forarbejdningstiden for lygtens passage
af X o og for lysets afbrydelse har en forskel af stør
relsen Llt.
En mere ~irekte og forudsætningsfri metode til for
mulering af det samme ville have været, om man blot hav
de sagt, at for det percept, der består i, at lyset af
brydes~ og at lygten samtidig ses ud for X
o + d, er der
to funktionelle stimuli) nemlig lygtens passage af X o + d
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og lysets afbrydelse, der tidsmæssigt afviger med d/o(=
.o, t, og hvor de tilsvarende 'Iforarbej dningstider\; altså
også afviger med.o.t.
Denne sidste formulering er betydelig simplere end
de foregående, langsommelige og betydelig mere spekula
tive overvejelser. Samtidig er den nærmere en operatio
nel og håndgribelig definition på I!forarbejdningstid il
som tidsmæssig integration af stimuli.
Når den mere spekulative analyse alligevel er med
taget, er det, fordi den synes egnet til at redegØre for,
hvorledes netop denne integration af stimuli kunne sty
res af en række krav til det færdige percept, svarende
til f.eks. ligningerne CV) og (X) ovenfor. Sådanne krav
kunne tænkes at svare til kognitive Hhypoteser li , som
virker styrende på den perceptuelle analyse.
En konstatering af en llforarbejdningstidsforskel!!,
som jo indgik i begge måder at anskue fænomenet, kunne
være en forklaring li på den pågældende perceptuelle ana
lyse~ men den kunne også være et forsåvidt underordnet
"symptom ll på en overordnet plan for den perceptuelle ana
lyse.
Ganske tilsvarende vil en forklaring af et percep
tuelt fænomen ud fra Øjenbevægelser have størst forkla
rende værdi, hvis disse bevægelser direkte styres af
eksperimentatoren. Ellers kan den korrelation, Øjenbe
vægelserne udviser med perceptet, vise sig snarere at væ
re en fØlge
en plan for perceptuel analyse end en e
gentlig årsag til denne. De tidligere nævnte forskelli
ge oplØsninger af bevægelser lader netop til at indgå l
en sådan vekselvirkning med eksplorativ Øjenadfærd.
Da jeg indtil videre lader mulighederne stå åbne
for en bred af klasse af tolkninger af de undersØgte fæ
nomener, har j
valgt at nærme mig problemet af begge
veje.

r - - - - - -.. .

-~~~

.._ . .

_-~-------------------------------

- 21 
At det ikke forekommer urimeligt i forbindelse med
de betragtede fænomener at regne med sådanne hypoteti
ske centrale styringer af den perceptuelle analyse, vi
ser forskellen mellem det omtalte dagligdags eksempel
(eksempel 2a, s. 16), hvor billygtens afbrydelse lokali
seres "korrekt" til det statiske system, når bilen pas
serer bag en genstand synlig for iagttageren, og den eks
perimentelle situation omtalt i kapitel L
Der
ses her forelØbig bort fra den for diskussionen uvæsent
lige forskel mellem de to stimulussituationer, der be
står i forskellen mellem et pludseligt oplysende blink
og en pludselig afbrydelse af en lysstrØm.
I en eksperimentel undersØgelse af Hazelhoff & \<lJiers
ma (1924, 1925, 1926) er undersØgt et fænomen, der udvi
ser stor lighed med det ovennævnte præliminære forSØg og
med det netop beskrevne tankeeksperiment.
ForsØgspersonen fulgte med fiksationen en mØrk lod
ret stregformet skygge, der bevægede sig henover en lys
skærm med en hastighed på 20 cm/sek. ForsØgspersonen sad
i et helt mørkt værelse 50 em fra skærmen. Idet skyggen
passerede et fast punkt på skærmen, lyste et kortvarigt
blink op af samme form og på samme sted som skyggen.
Blinkets varighed var mellem 10 og 20 msek og dets styr
ke ca. 200 gange den absolutte tærskelværdi.
Alle forsØgspersoner så blinket kommende sarrme sted
som skyggen, men på et sted i forhold til skærmen, der
svarede til, hvor skyggen (og altså fiksationspunktet)
befandt sig ca. 100 msek efter blinket. For 20 forsØgs
personer var gennemsnittet 104 msek, den stØrste værdi
140 msek og den mindste 75 msek. ForsØget blev gentaget
med hastigheder på 12 cm/sek, 16 cm/sek og 24 cm/sek og
gav samme talmæssige resultat.
Hvis forsØgspersonerne ikke fulgte skyggen med fik
sationen, men fikserede det sted, hvor blinket kom, der
var angivet med et mærke på skærmen, sås blinket på net
op dette sted og oven i skyggen.
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- 22 Hazelhoff & Wiersma forklarer deres forsØgsresultat
med, at "blinket ses der~ hvor øjets fiksationspunkt er,
når blinket oplevesll. Derfor ses der ingen forskydning
af blinket, når det sted på skærmen fikseres, hvor blin
ket kommer. Den tid, der går ,fra blinket lyser, til det
opleves, kalder Hazelhoff & Wiersma lidie 't-Jahrnehmungszeit· 1
altså "perceptionstidenil.
Der kan rettes flere indvendinger mod denne tolkning:
l)

2)

Der kan ikke i forsØg af denne type fås oplysninger
om absolutte tider fra stimulation til perception,
hvordan man så end vil definere denne sidstes tids
punkt. Om alle nerveimpulser fra sanseorganerne blev
forsinket en halv time, ville det intet ændre i de
res indbyrdes relationer, som er det eneste, der fås
oplysninger om i forsØget. Eller sagt på en anden
måde: Hazelhoff & Wiersma's forklaring bØr, hvis den
anvenaer en generel ':perceptionstid ", også anvendes
på alle andre stimuli i situationen. Skærmen ville
da blive forskudt lige så meget som blinket, og der
ville altså ikke kunne observeres nogen relativ for
skydning af blinket. Overensstemmende med beregnin
gerne i det refererede præliminære forsØg (kap. I)
og med ovennævnte tankeeksperiment kan forsØget kun
oplyse noget om forskelle mellem Hforarbejdningsti
deri! eller om tidsmæssig integration af stimuli.
11en det kunne tænkes, at Hazelhoff & vJiersma
havde fundet en forskel mellem forarbejdningstid for
blinket og for det Øvrige stimulusfelt.
Hvis man antager, at det er en sådan relativ 11for
sinkeIse" af blinkets perceptuelle forarbejdning,
Hazelhoff & Wiersma har fundet, og hvis man accepte
rer deres Øjenbevægelsesforklaring, burde blinket
i tilfældet med fast fiksation nok ses oven i refe
rencemærket på skærmen, men skyggen burde samtidig
ses længere fremme i bevægelsesretningen, svarende
. t il det stykke ~ blinket ville være forskudt med med
fØlgende fiksation.
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Det ser altså ud til, at d~n relative i1forsin
kelse ii i "tilfældet med statisk fiksation er nul.
Det kunne dog også tænkes, at en II central ll hypotese
om sammenfald mellem blink og skygge spillede ind
og styrede den perceptuelle analyse på trods af e
ventuelle "perifere il forarbejdningstidsforskelle,
jfr. den tidligere diskussion.
Denne kritik svarer delvis til Pierons diskus
sion af de samme forsØg (1952, s. 349n) IiWe could
think that seeing the reference mark is itself sub
mitted to a delay. vJhen a regular movement is pro
duced) however, anticipation of the perception of
the mark is possible~ permitting an approximate syn
chronization v7ith marked individual variations".
En sådan anticipation kunne tænkes at svare til
en central styring af Øjenbevægelserne, som jo net
op må være synkroniseret med den bevægede skygge. I
tilfældet med statisk fiksation, som Pieron ikke næv
ner, kunne man tænke sig, at en sådan anticipation
ikke var nØdvendig, da øjet ingen fØlgebevægelse
foretager, og der skulle derfor ikke være nogen for
skel i "delay Il.
Bn sådan diskussion indlader Hazelhoff & Wiersma sig
imidlertid ikke på.
l gengæld søger de at understØtte
deres II perifere II forklaring ved en undersØgelse af lys
intensiteten9,:.beitydning for tidsforskellen. De finder her
en betydelig forØgelse
tidsforskellen ved lave inten
siteter af blinket (ca. 250 msek ved 2.den absolutte tær
skel) og en asymptotisk værdi på ca. 100 msek for større
intensitet end 400 • den absolutte tærskel.
Et forhold, Hazelhoff & ~viersma har undladt at be
mærke, er~ at i deres fØrste forsØg med forskellige
bevægelseshastigheder af skyggen er apparatet ind
rettet således~ at blinkets varighed er omvendt pro
portional med hastigheden. IfØlge Bloch's lov (ofte
omtalt som Bunsen-Roscces lov (Woodworth & Schlos
berg, 1961, s. 373; Forgus, 1966, s. 19 og 45) skul
le tærskelværdierne og den tilsyneladende lyshed

r
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for blink kortere end ca. 100 msek kun afhænge af
produktet af retinal belysning og varighed. Hvis
blinkets oplevede lyshed er 200 • den absolutte tær
skelværdi for hastigheden 20 cm/sek, skulle den kun
være 167 " den absolutte tærskelværdi for hastighe
den 24 cm/sek, hvorfor den observerede tidsforskel
ifØlge Hazelhoff & ~'Jiersma i dette sidste forsØg
burde blive forØget betydeligt.
Når dette ikke er iagttaget, skyldes det formentlig,
hvis man godtager en liforarbejdningstidsforklaring il ,
at tilsyneladende lyshed og tærskelværdier ikke er
det relevante mål for stimulusblinket i Hazelhoff
& Wiersma's forsØg, men derimod netop kun retinal
belysning, uafhængig af varigheden. ForsØg over re
aktionstiders afhængighed af retinal belysning og
stimulusvarighed for foveale lysblink har vist, at
selv for meget korte varigheder « l msek) afhænger
reaktionstiden kun af den retinale belysning.
(Raab & Fehrer, 1962), Registreringen af "evoked
potentials" målt med elektroder på hovedbunden over
de visuelle projektionsarealer har desuden vist, at
potentialernes form og amplitude afhænger af produk
tet retinal belysning • varighed, mens latenstiden
udelukkende afhænger af den retinale belysning, selv
for varigheder (l msek (Wicke, Donehin & Lindsley,
1964).

En antagelse af forskelle i perifer transmission af
retinale signaler som funktion af retinal belysning og
uafhængig af mere centrale faktorer forekommer ganske ri
melig sammenlignet med en række eksperimenter over det
såkaldte Pulfrich-fænomen (se f.eks. Lit, 1949; Liang &
Pieron, 1942). En forsØgsperson iagttager binokulært og
med statisk fiksation et punkt 5 der udfØrer harmoniske,
vandrette svingninger i et frontalplan. Reduceres belys
ningen af den retinale afbildning i det ene øje, f.eks.
ved hjælp af et mØrkt glas, vil forsøgspersonen nu se pen
dulet bevæge sig i to dimensioner, ofte i en elipsefor~
met bane. hvis man antager, at stimuliene for det ene øje
påfØres en konstant tidsmæssig forsinkelse, inden de sam
arbejdes med stimuliene fra det andet Øje til et fælles
percept, vil netop dette udfald af forsØget kunne dedude
res af forudsætningerne. Lit (1949) fandt, at for et
stort område af retinale belysninger voksede denne tids
forskel 15-20 msek, når logaritmen til forholdet mellem
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de retinale belysninger voksede

med l.

Endnu et ældre forsØg på at forklare et fænomen ved
bevægelsesperception ud fra antagelse om Ilforar
bejdningstid" skyldes frohlich (1929a, 1929b). Grund
forsØget bestod i, at forsØgspersonen med statisk
fiksation iagttog" en spalte i en skærm, i hvilken
en lysende streg dukkede op vedden.enekant. FOr'l3Øgs
personen så nu lyset dukke op et stykke fra kanten.
Den tid stimulusstregen havde været om at tilbage
lægge dette stykke antog frohlich for et mål for
"sansningstiden", lidie Empfindungszeit". frohlich
gør sig her skyld i Elen samme sammenblanding !.af ab
solut og relativ lIforarbejdningstid" som Hazelhoff
& Wiersma. Derudover er det i modsætning til Hazel
hoff & Wiersma's forsØg uklart, hvilke stimulusmo
menter der er funktionelle for fænomenet, en kritik
der har været fremfØrt af Rubin (1929a, 1929b). Af
Frohlichs fremstilling fremgår det heller ikke, hvor~
for der overhovedet skulle optræde en forskydning
af blinkets opdukken, selvom tidsforholdene i sti
mulusintegrationen var nok så komplicerede. Der mang~
ler det funktionelle led i tOlkningen, som udgØres
af Øjenbevægelserne i Hazelhoff & \-Jiersma' s forsØg.
Rubin foreslår, at der kan være tale om en liunder
trykkeIse" af stimuli nær spaltens kant forårsaget
af senere kommende stimuli. Men da det heller ikke
vides, hvilke senere stimuli der er funktionelle
for denne undertrykkelse, ender det med, at der in
gen klare konklusioner m.h.t. tidsforhold kan dra
ges af dette forsØg. Nyere forsØg over senere kom
mende stimulis undertrykkende virkning på tidligere
kommende, bl.a. de såkaldte metakontrastfænomener~
peger iØvrigt i samme retning som Rubins undertryk
kelseshypotese (se Pieron, loco cit.).
Hverken Pulfrich-fænomenet eller Frohlichs fænomen
bidrager væsentligt til forståelsen af Hazelhoff & vJiers
mais "forskydning". Formentlig spiller tidsforskelle i
transmissionen af visuelle signaler en rolle for fænome
net, men det er stadig uklart) hvilke faktorer der er
ansvarlige for fænomenet, og hvilken sammenhæng der er
mellem disse, altså hvorledes disse influerer hinanden.
FØlgende faktorer kim antages at være direkte rele
vante for diskussionen: l) Øjenbevægelser, 2) tidsfor
hold i transmissionen af visuelle signaler, 3) centrale
Iihypoteser11, der styrer den perceptuelle analyse.

,-------_ _
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f\;e"?

De eks'
skal refereres i det fØlgende, er
et forsØg på at undersØge disse faktorers samspil"og de
res betydning for fænomenet, som derved kunne oplyse om
basale forhold i det visuelle systems funktioD~

[
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KA P I T E L

III

EGEN UNDERSØGELSE. FORSØG HED ROTEREI-JDE SKIVL

Indledning
Disse forsØg blev udfØrt i perioden august 1967 til
juni 1968 på professor Tranekjær Rasmussens afdeling, Psy
kologisk Laboratorium, KØbenhavns Universitet.
Formålet med forsØgene var ved hjælp af en simplere
teknik at gentage Hazelhoff & ~-Jiersma I s hovedforsØg og
undersØge fænomenets afhængighed af de tre ovennævnte
grupper
faktorer og deres samspil ~ ...
Apparatur
Det benyttede apparatur var monteret på et 70 cm
hØjt bord i Psykologisk Laboratoriums mØrkekammer (se s.
lb) .
Selve apparaturet bestod af en 100-100 cm matsort
papskærm) i hvilken der var en cirkulær udskæring med ra
dius 15.3 cm (se figur 6). I denne udskæring var 0.5 cm
bag skærmen (se figur 7) anbragt en cirkulær skive af
samme matsorte pap monteret på en cirkulær skive mælke
hvid gennemskinnelig acryl (kvalitet: 3 mm, opal 118).
Radius i begge disse skiver var 17 cm.
Skiven kunne rotere owering en aksel gennem udskærin
gens centrum. Rotationen blev drevet af en elektromotor
via en kontinuerlig gearanordning og kunne varieres fra
36 grlsek til over 360 grlsek i negativ omlØbsretning
(med uret) set fra apparatets forside.
I den sorte papskive var udskåret et lille cirkulært
hul med centrum 13.5 cm fra skivens centrum og med diame
ter 5 mm. Den ~erved fremkomne acrylplet fyldte en vinkel
på 0.5 -360:(13.5 • 2~) = 2 gr 7 bueminutter fra skivens
centrum. På bagsiden af acrylskiven var ligeledes monte-
ret en matsort papskive. I denne papskive var der udskå
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ret et cirkulært hul med diameter 4- mm og med centrum ud
for det forreste huls centrum. Bag skiven, l cm fra den
bageste papskive, var monteret en lille lyskilde på en arm,
der kunne drejes omkring skivens rotationsakse til en vil
kårlig stilling, der kunne aflæses på en skala på appa
ratets bagside (" s-skala;;

figur 7). Lyskilden sendte

en skarpt afgrænset lyskegle med diameter 4- mm ind på
papskiven i

sa~me

afstand fra skivens centrum som hullet

i papskiven. Når hullet passerede lyskilden, lyste acry
let i udskæringen på skivens forside op i et kort blink.'
Igennem akslen, der var hul, var fØrt endnu en ak
sel~

på hvilken der 0.5 cm foran skiven var anbragt en

viser af hvidt stift karton. Viserens spids var 12.5 cm
fra skivens centrum. Viserens tykke

e ved iiroden" var

1.5 cm. Viseren kunne både fra apparatets forside og bag
side drejes til en vilkårlig stilling, der ligeledes kun
ne aflæses på en skala(iiR-skala:l på figur 7) på appara
tets bagside.
Den generelle belysning i lokalet var 6.9 lux (an
gående de benyttede fotometriske termer og enheder, se
Bjerge

1951~

kap. l og Judd, 1951, s. 811-817) svarende

til 0.64- foot-candles. D.v.s. belysningen var dunkel,men
det var let at læse en trykt tekst, ligesom der var lys
nok til klart centralt og perifert farvesyn. Den sorte
skives refleksionsevne var 0.04-7 og dens lystæthed 6.9
0.04-7

=

0.33 asb (apostilb) svarende

0.033 millilam

berts. Acrylets ikke-spejlende refleksionsevne var 0.4-,
d.v.s. dets lystæthed 6.9 - 0.4-

= 2.8

asb svarende til

0.28 millilamberts.
Lysblinkets maksimale lystæthed var 292 asbsvaren
de t

29.2 millilamberts. Acrylpletten begyndte at lyse

1.5 gr, fØr den var præcis ud for lyskilden, og den holdt
op med at lyse' 1.5 gr efter passage af lyskilden. Den
gennemsnitlige lystæthed over de 3 gr var 18.0 rnillilam
berts. I figur 8 er angivet blinkets lystæthed som funk
tion af acrylplettens position i forhold til lyskilden.

I--------,..---~
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Hvis skiven roterer med en hastighed

oC gr/sek,

vil blinket i

lyse i

3 .. 1000/0( msek. Hvis

I'er fra 36 gr/

til 360 gr/sek, vil blinkets varighed

variere fra 83

til 8.3 msek. I figur 9 er tegnet

O(

varie

blinkets varighed som funktion afC<.
I

figur 10 er t

gennemsnitlige
tion

logaritmen til produktet af den

lys~æthed

og blinkets varighed som funk

af'~.

Usystematiske forforsØg med roterende skive
Formålet med

se usystematiske forforsØg var at

få en vis forhåndsviden angående betydningen af neden
nævnte faktorer.
Rotationshastigheden var 120 gr/sek. Der deltog 9
forsØgspersoner i forSØgene, de fleste psykologer eller
psykologistuderende. ForsØgspersonen sad på en stol, hvis
ryg var 120 cm fra skærmen.
FØlgende faktorers betydning blev undersØgt:
a) stimulusfeltet:

Felt med eller uden skala (markeret
med hvidc.·maJling fra -30 til +30
gI' omkring iitoppunktet Il)
Afskærmn

af en del af feltet

Anbringelse af viseren i nærheden af
bl
.
En eller flere præsentationer af blin
ket
b) instruktioner:

Statisk fiksation eller medfØlgende
fiksation
Fortsat eller afbrudt medfØlgen ef
ter blinket
Statisk hoved e
vedbevægelse

medfØlgende ho

Angivelse af den oplevede position
af blinket ved
ælp af viseren
eller ved hjælp
skalaen
c) Øjenadfærden som rapporteret af forsØgspersonen
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Det væsentligste. resultat af forforsØgene var, at
Øjenadfærden spillede en væsentlig rolle for de opleve
de fænomener, og at forsØgspersonernes opgaver, indstil
linger og forventninger, foruden sikkert at indvirke
rekte på den perceptuelle analyse, i hØj grad virkede
gennem at styre Øjenadfærden på forskellig vis. Da det
ikke var muligt direkte at registrere Øjenadfærden, er
evidensen for denne konklusion kun indirekte og bygget
forsØgspersonernes verbale rapporter, der dog i overvæl
dende grad stØttede antagelsen.
Ved medfØlgende fiksation var der som regel forskyd
ning i bevægelsesretningen på ca. 10 grader. Ved statisk
fiksation
centrum som regel forskydning mellem -4 og
4 grader i bevægelsesretningen.
Hvis viserspidsen blev anbragt lige ud for, hvor
stimulusblinket kom~ og forsØgspersonen fikserede viser
spidsen, oplevedes blinket lige ud for viserspidsen, men
til gengæld uden at deltage i plettens bevægelse. Det
blev forsØgt at instruere forsØgspersonerne om at fikse
re viserspidsen~ men fØlge pletten med opmærksomheden.
Det var imidlertid meget vanskeligt for forsØgspersoner
ne her at undlade også at fØlge pletten med· fiksafi0nen.·
Nåor,centrum af skiven skulle fikseres, var det lettere
at adskille fiksationen og "opmærksomhedenli.
Ved medfØlgende fiksation var der som regel mindre
forskydning 5 når stimulusfeltet var struktureret (med
skala, viser eller afskærmning), eller når blinket blev
gentaget. Men samtidig angav næsten alle forsØgspersoner
spontant, at de i disse tilfælde ikke kunne lade være
med at fiksere i stimulusfeltet, eller hvor de forvente
de, at blinket skulle korr~e. Dette gjaldt for perioden~
fØr blinket kom. Når f~;)rst blinket var kommet, angav al
le forsØgspersoner, at de spontant fikserede i det sta
tiske stimulusfelt, der hvor de mente, blinket var kom
met.
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For nogle forsØgspersoner var det umuligt på en gang
at være indstillet på opgaven at angive blinkets posi
tion i forhold til skalaen og samtidig undlade at fikse
re denne ved plettens passage. Flere forsØgspersoner an
gav~ at skalaen flØd helt ud, hvis de tvang sig til at
fiksere pletten.
Selv i det tilfælde ~ hvor skiven blev af s kæt'i.ie t , så
ledes at pletten blev skj ult umiddelbart efter hlL"lket ~
så forsØgspersonerne blinket siddende alene på afskærm
ningen eller så det som lysende gennem afskærmningen, hvis
de anstrengte sig for at fortsætte ØjenfØlgebevægelsen
efter blinket.
Nogle forsØgspersoner angaV 5 at de havde lettere
ved at opretholde den medfØlgende fiksation, når de ud~
fØrte en medf·;Hgende hovedbevægelse , end når de holdt ho
vedet stille.
fJlange forsØgspersoner havde vanskeligheder ved at
lIolEle fiksationen~ hvis de fik at vide, at blinket kunne
komme hvor som helst i plettens bane, men ikke hvis de
fik at vide, at der intet blink ville komme 5 eller at det
ville komme i et bestemt bredere område. I sidste tilfæl
de var forskydningerne mere ensartede, end hvis man med
samme stimuli fortalte forsØgspersonerne, at blinket kun
ne komme hvor som helst. I II kvadrant var forskydninger
ne særligt homogene.
Samtlige forsØgspersoner fandt opgaven nemmere og
mindre konfliktfyldt, når de skulle angive, hvor de så
blinket ved hjælp af viseren, end når de skulle angive
positionen i forhold til skalaen.
Disse forelØbige resultater var bestemmende for ud
formningen af fØrste del af det systematiske forsØg.

-
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FORSØG I
Systematiske forsØg over betydningen af stimulusfelt og
af forskellige instruktioner med hensyn til fiksation
Procedure og instruktioner. ForsØgspersonen sad på en
stol i en afstand fra skiven, så han netop kunne nå vi
seren ved at læne sig lidt fremover. ForsØgspersonens øj
ne var da ca. 100 cm fra skiven. I denne afstand sås
plettens diameter under en vinkel på 0.5 "360 -60/(2t1ft"-'""
100) = 17 bueminutter. Radius i plettens bane sås under
en vinkel på 13.6· 360/(217'"-,,100) gr = 7 gr 40 bueminut
ter.
Skivens rotationshastighed var 120 gr/sek, d.v.s.
blinkets varighed var 3 • 1000/120 = 25 msek.
Stimulusblinket præsenteredes kun en gang for hver
forsØgsenhed.
Undtagen når apparatet skulle indstilles og aflæses,
stod forsØgslederen foran apparatet et par meter til hØj
re for forsØgspersonen. Via en lang ledning kunne forsØgs
lederen herfra tænde og slukke lyskilden, samtidig med
at han kunne iagttage både forsØgspersonen og stimulus
feltet.
I hvert forsØg indgik fØlgende eksperimentelle uaf
hængige variable.
"

Eksperimentelle uafhængige variable.
a.
Stimulusvariable
l)

Stimulustedet. Blinkets "fysiske" position var en
ten O, 30 eller 60 gr fra skivens toppunkt, regnet
imod plettens omlØbsretning. (Denne gradskaIa vil
blive benyttet overalt i det fØlgende). ForsØgsper
sonerne blev i'cille forsØgene fortalt, at blinket
ville komme et sted i II kvadrant eller i den nær
meste halvdel af I. (Angivet af forsØgslederen med
en håndbevægelse fra ca. 90 gr over O gr til ca.
330 gr). En enkelt forsØgsperson (IR) så
små og

- _.... _ - - _ ...
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ensartede forskydninger, at han udtrykte en hypote
se om, at blinke-t især kom i visse områder

fel

tet. For denne forsØgsperson blev indskudt enkelte
andre værdier med parvis lige stor afstand fra 30 gr.
2)

Viserens

position~

fØr forsØgspersonen indstillede

den, kunne enten være 180 gr, idet fØlgende kaldet
!!neutral viserstilling" (N), eller ud for

stimulus~

stedet, i det fØlgende kaldet i'wissentlich viser
stilling H (W). I det sidste tilfælde lØd instruktio
nen til forsØgspersonen:

il

Blinket vil komme i nær

heden af viserens spids l i .
b.

Instruktionsvariable

l)

Hed hensyn til fiksationen fØr blinket kunne for
søgspersonen modtage en
ner:

11

fØlgende to instruktio

Du skal fØlge pletten med Øjnene

som muligt H , i det fØlgende kaldet
sat ion il

o-n

i1

nØjagtigt

me dfØlgende fik

eller "Du skal fiksere centrum, men fØl

ge pletten med opmærksomheden. PrØv,om du kan og
fortæl mig, om det lykkeslI, i det fØlgende kaldet
licentrums fiksation;j (C).
2)

I de tilfælde, hvor der var instrueret om medfØlgen
de fiksation (H), kunne der gives en af to yderlige
re instruktioner:
vedet stille.

11

,

idet du forsØger at holde ho

il • • •

i det fØlgende kaldet \istatisk ho

ved" (S) eller ;' ... idet du prØver at fØlge pletten
ved at bevæge hovedet.

lI

,

i det fØlgende kaldet "ho

vedbevægelse L (H).
3)

I tilfældene med medfØlgende instruktion (M) kunne
endvidere gives en af fØlgende to instruktioner "Og
så efter 'at blinket er kommet, skal du fortsætte den
medfØlgende fiksation i ca. 1/2 omgang. Derefter
skal du straks og så nØjagtigt som mul
af viseren angive, hvor du

mener~

ved hjælp

at blinket kom",
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i det fØlgende kaldet "uændret fiksation \I (U), eller
"Når blihket er kommet, behØver du ikke mere at fik
sere, men skal blot så hurtigt og nØjagtigt som mu
ligt ved hjælp af viseren angive, hvor du mener,
blinket kom H , i det fØlgende kaldet "fri fiksation Il
(F). I tilfældet med central fiksation (C) blev

al~

tid givet instruktion F.
Når man bortser fra

stimulusstedet~

kunne de ekspe

rimentelle uafhængige variable altså forekomme i 10 kombi
nationer. I tabel l er disse kombinationer opstillet i
den rækkefØlge,hvori de blev benyttet i forSØget. Række
fØlgen er konstrueret ud fra to krav:
l)

Der må kun ændres en variabel ad gangen.

2)

Rækken af instruktioner skal

vidt muligt være sym

metrisk omkring rækkens midte.
FØrste kraver hovedsagelig praktisk bestemt. Det er tids
besparende for både forsØgspersonen og forsØgslederen,og
det er lettere for forsØgspersonen at overholde instruk
tionerne, hvis der kun ændres en variabel ad gangen. An
det krav tager maksimalt hensyn til muligheden for elimi
nering af eventuelle rækkefØlgeeffekter (træning, træthed)
i den senere dataanalyse. Andet krav blev ikke opfyldt
for variablen N/W.
For hver af de nævnte 10 kombinationer af variable
blev foretaget tre enkeltobservationer i træk, med

stimu'~

lus stederne 0, 30 og 60 gr givet i pseudo-tilfældig or
den. I et normalt forSØg indgik alt

30 enkeltobserva

tioner. Nogle forsØgspersoner kunne yderligere skifte
mellem to indstillinger, som spontant og samstemmende
blev foreslået af tre forsØgspersoner (ud af 8), og som
blev forsØgt induceret:. på de andre med skiftende held.
Dette gav anle9ning til nogle ekstra observationer, som
dog ikke blev medtaget i den talmæssige analyse.
Ca. en omgang, fØr blinket kom, gjorde forsØgslede
ren forsØgspersonen opmærksom på, at blinket kom om lidt .

.-------_ _
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...~ ...

_-~ ..
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For hver observation sikrede forsØgslederen sig ved
spØrgsmål, at instruktionen var blevet overholdt. Hvis
dette ikke var tilfælpet, udgik den pågældende observa
tion og blev erstattet af en ny.
Eksperimentelle afhængige variable.
a)

ForsØgspersonen skulle som det fØrste efter hvert
blink ved indstilling af viseren angive, hvor han
rnente~

blinket kom. ForsØgspersonen blev instrueret

om, at der kunne' forekomme tilfælde~ hvor blinket
ikke så ud som et punkt, men havde udstrækning og
variation i tid og/eller rum. I disse tilfælde skul
forsØgspersonen indstille viseren efter det sted,
hvor han mente, blinket lyste kraft
b)

Efter denne fØrste dom skulle forsØgspersonen igen
ved hjælp af viseren angive et
hvilket han var

interval~

inden for

på, at blinket kom. For fle

re forsØgspersoner var dette en meget vanskelig op
>

som det derfor kun lykkedes at gennemfØre del

vis.
c)

ForsØgspersonen blev opfordret til, både fØr og ef
ter

blinket~

at fortælle om, hvad han gjorde, og

hvad han oplevede. Især blev forsØgspersonen opfor
dret til at berette, hvorledes instruktionen lykke
des, hvorledes blinket

ud (evt. ved hjælp

serindstillinger), og hvorledes han bar sig
at

vi
med

sin dom.

ForsØgslederen noterede for hver observation

l

viserstillingerne som den verbale rapport.
ForsØgspersoner. Der deltog otte mandlige forsØgspersoner,
heraf fem (SHJ, AFP, AvJ, OSJ

TN) psykologistuderp.nde

mellem 25 og 30 år, en danskstuderende (PO) på 26
to psykologer (

og

ETR)~

henholdsvis 43 år og 67

og
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begge trænede forsØgspersoner.
Analyse. Analysen af forsØgsprotokollerne faldt i to de

leo
l)

De verbale rapporter. De verbale rapporter var ret
fyldige, gennemsnitlig? tæt håndskrevne A4 sider
per forsØgsperson. Analysen bestod i dels at trække
sådanne forhold ud, som forsØgspersonerne under in
struktionen blev opfordret til at berette om, dels
i at kategorisere de spontane bemærkninger. I re
sultaterne er kun meddelt eksempler på de mest al
mindelige udtalelser.

2)

Talmæssig analyse. For hver enkelt observation er
som nævnt ovenfor noteret viserstillingen, R, ved
forsØgspersonens dom. Ligeledes er yderstillingerne
i angivelsen af det sikre interval noteret i de
tilfælee, hvor forsØgspersonen angav et sådant. Her
udfra er for hver observation beregnet forskydnin
gen, d

= S-R, altså forskellen mellem stimulusste

det og viserstillingen, positivt orienteret i for
hold', til plettens omlØbsretning. Endvidere er for
hvert sikkerhedsintervaL;'beregnet interval længden ,i
det fØlgende kaldet den subjektive usikkerhed.
Dernæst er foretaget optællinger og beregninger
af gennemsnit og spredning (appendix I, formel 4)
på forskydningen, af hyppigheden af angivelse af u
sikkerhed og af hyppigheden af angivelse af
ring'" af

blinket~

Il

u dtvæ

alt sammen i forhold til værdier

ne af de enkelte uafhængige variable og både for
hver forsØgsperson og for alle forsØgspersoner slået
sammen.
Endvidere er analyseret sammenhængen mellem på
den ene side forskydningernes stØrrelse og på den
anden side hver

fØlgende andre tre afhængige va

riable: spredningerne på forskydningerne, den sub
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jektive usikkerhed og forekomsten af

lI

udtværing li •

Resultater
l)

De verbale rapporter
a)

Overholdelse af instruktionen. Den vanskelig
ste instruktionsvariabel for forsØgspersonerne
var FIU, alt
fiksationen efter blinket. Dels
mislykkedes overholdelsen ofte lige efter et
skift i instruktion, dels oplevede fem af for
søgspersonerne en konflikt mellem instruktion
U og opgaven at skulle lokalisere blinket i
forhold til skærmen. At forsØgspersonerne havde
lettere ved at indstille s
på den praktiske
opgave end den deskriptive, viste sig ved, at
flere forsØgspersoner spontant bad om at
gen
taget blinket, skØnt de havde overholdt instruk
tionen og givet en beskrivelse af, hvad de så
og gjorde.

b)

Øjenbevægelser. Det var i almindelighed vanske
ligt for forsØgspersonerne at redegØre for de
res Øjenbevægelser i perioden lige efter blin
ket. Ved instruktion F rapporterede alle for
søgspersoner næsten hver gang, at de straks sØg
te at fiksere et sted på skærmen~ hvor de men~
te, at blinket var kommet~ eller i forhold til
hvilket de mente at kunne angive blinkets posi
tion. To forsØgspersoner fikserede i flere til
fælde på selve skiven, men på et fast sted i
forhold til skærmen. I tilfældene med viseren
i W position, angav forsØgspersonerne oftest,
at de fikserede viseren umiddelbart::.::.e;f;trer-,J..
,
blinket.

c)

Pletten og .i feltet. Det var ,især ved ..>inat.rukt.ion 11
almindeligt, at forsØgspersonerne rapporterede
uregelmæssigheder i plettens bevægelser både

-
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med hensyn til form og hastighed. Tre forsØgs
personer rapporterede, at viseren af og til en
ten "hoppede li eller bevægede sig:', når pletten
passerede den, oftest i retningen modsat plet ø
tens bevægelse. Tre forsØgspersoner berettede)
at de til tider
hele det omgivende felt, men
især viseren, udfØre bevægelser i retning mod
sat plettens.
Alle forsØgspersonerne rapporterede, at de
kunne se pletten ligesom lØsrevet fra skiven og
med selvstændig \I svævende" bevægelse. Alle
forsØgspersoner kunne desuden se pletten som en
fast del af skiven og deltagende i dennesbevæ-
gelse. ForsØgslederen forsØgte at få forsØgs~
personerne til at styre disse to indstillinger
systematisk, men det lykkedes kun for forsØgs
person IR at gennemfØre variationen systematisk.
Fra denne forsØgsperson foreligger derfor 60
observationer. For de Øvrige foreligger 30 ob
servationer med den for forsØgspersonen natur
ligste indstilling, plus enkelte med den anden
indstilling (der som nævnt ikke blev medtaget
i den talmæssige opgØrelse). For forsØgsperso
nerne AFP, ETR, OSJ, PO og TN var den naturlig
ste indstilling den -ii svævende \I; for forsØgsper
sonerne SHJ og ATtJ den Hmaterielt medfØlgende ti •
Tre af forsØgspersonerne rapporterede, at
pletten ligesom "tØvede i, i sin bevægelse. øjne~
ne måtte "trække: 1 den af sted.
d)

Blinkets udseende. Syv forsØgspersoner angav,
at blinket af og til lyste i længere tid, eller
at det var "udtværet" rumsligt på forskellig
vis. Det almindeligste var, at blinket havde
et lysmaksimum med hurtig t
lig og/eller rums
lig opadstigen og langsommere aftagen. (Fem for
sØgspersoner angav spontant, at blinket i disse

r - - - - - - - - - - -.. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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tilfælde lignede et kort stjerneskud). Dernæst
at blinket havde to maksima, oftest givet si
multant, forbundet med et svagere lysende områ
de. (l sådanne tilfælde, hvor maksimaene var li
ge kraftige, blev forsØgspersonen opfordret til
fØrst at indstille viseren midt imellem disse).
I et tilfælde af hele forsØget blev rap~
porteret et positivt efterbillede og i to til
fælde et negativt mØrkeblåt. I begge tilfælde
i langsom drift.
Det blev i ingen tilfælde rapporteret, at
blinket kom udenfor pletten. Men i visse til
fælde, både med 11 og C instru}(tion, havde blin
ket ikke noget med pletten at gøre og sås ikke
deltagende i bevægelsen.
e)

Hypoteser og forventninger. Kun forsØgsperson
IR angav at have en specifik hypotese om, hvor
blinket kunne komme. Denne forsØgsperson havde
kun små forskydninger og opdagede ved 7. obser
vation~ at der kun blev anvendt tre stimulusste
der, hvorfor forsØgsproceduren, som nævnt oven
for, i hans tilfælde blev ændret. På forespØrg
sel udtrykte ingen af de andre forsØgspersoner
specifikke hypoteser om stederne.
Ingen forsØgspersoner var efter forsØget
klar over, at blinket i alle vJ-forsØgene fak
tisk var kommet lige ud for viseren.
Tre forsØgspersoner berettede om en sti
gende spænding i det korte tidsrum, pletten be
fandt s
i "den kriminelle zone", inden blin
ket kom.

f)

ilDomfældelsen i l . Der var her store individuelle
forskelle, og processen var ofte ret ~omplicere-t. Fem
forsØgspersonerne angav spontant,
at selvom hele forlØbet for blink til viserind
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stilling var ganske kort (sædvanligvis mellem
l og 3 sek), kunne det tydeligt deles op i
re faser.

fle

FØlgende beskrivelse er sammensat af

flere forsØgspersoners rapporter:
FØrst kom der et blink, som enten kunne væ
re præcist eller upræcist lokaliseret. Ved in
struktion U ville denne lokalisation som regel
blive mere upræcis i lØbet

den fortsatte

medfØlgende fiksation. Præcisionen havde ikke
noget at gØre med blinkets udseende. Dernæst
kom en fase med aktive Øjenbevægelser, hvor der
oftest opsøgtes et eller anaet Ilholdepunkt il, en
ten et konkret

j

f.eks. en lille uregelwÆssighed

.. i skærmens overflade, eller et imaginært. Under
denne proces kunne lokalisationen af blinket
enten blive mere eller mindre præcis. I nogle
tilfælde var det et lIerindringsbillede af blin';'
ketii~

der lOkaliseredes,i andre "det sted, hvor

blinket komII. De imaginære punkter kunne i nog
le tilfælde tilhØre et fast referencesystem fra
gang til gang; i andre tilfælde var de ad hoc.
Nogle forsØgspersoner arbejdede med en imaginær
gradskaIa eller urskive som reference og formu
lerede

i nogle tilfælde for sig selv "blinket

kom kl. halv elleve" o;s.v. Derefter kunne kom
me en fase, hvor forsØgspersonen skulle

beslut~

te sig for at stille viseren et bestemt sted.
Under denne fase kunne lokalisationens præcision
igen både forØges og formindskes. I flere til
fælde var forsØgspersonen meget sikker efter at
have besluttet sig, skØnt han havde være usik
ker lige fØr. Hens viseren drejedes, og efter
at den var blevet indstillet, kunne der igen
ske ændringer i den oplevede lokalisation og den
nes sikkerhed. Flere forsØgspersoner henviste
til denne beslutningsagtige karakter af domfæl

.--------

._.
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delsen som undskyldning for ikke at kunne an
give et sikkerhedsinterval efter den fØrste vi
serindstilling.
I mange tilfælde kunne processen dog for
lØbe meget hurtigere og uproblematisk. For for
søgsperson ETR kunne processen således variere
fra at indeholde hele ovennævnte repertoire til
at være en ukompliceret drejning
viseren hen
til det sted, hvor nblinket endnu hang i luften,
helt præcist givet i i . Flertallet af rapporter
lå nærmere denne sidste mulighed end den fØr
ste, mere komplicerede. I mange tilfælde var
forsØgspersonen ganske sikker i sin sag og var
af denne grund utilbØjelig til at angive et sik
kerhedsinterval. I det hele taget var det van
skeligt for flere af forsØgspersonerne at holde
et stabilt kriterium for angivelsen af deres
sikkerhedsinterval.
I W-situationerne brugtes viseren oftest
som cl holdepunkt 11, men langt fra alt id. I de
fleste tilfælde oplevede forsøgspersonen, at vi
seren og blinket ikke havde noget med hinanden
at gøre, andet end at blinket kom i nærheden
af viseren. ForsØgsperson IR oplevede i flere
tilfælde, at viseren foretog en hurtig
vægeI
se
ler et "hop" ved blinkets passage, hvil
ket vanskeliggjorde angivelsen af pos ionen i
forhold til viseren, skØnt pos ionen forekom
præcis nok i forhold til det omkringliggende
felt. ForsØgsperson AW angav, at blinket og vi
seren i nogle tilfælde olperceptuelt" hØrte sam
men i et "udråbstegn!!, men at denne oplevelse
kunne komme i konflikt med en forvisning om, at
blinket var kommet til hØjre for viseren.

I

~-

-
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De talmæssige resultater
a)

Forskydningens afhængighed af de uafhængige va
riable. I tabel 2 er for hver forsØgsperson og
for hver kombination af de uafhængige variable
bortset fra stimulus stedet opfØrt gennemsnittet
af de tre forskydninger opnået ved stimulus vær
dierne O, 30 og 60 gr. For forsØgsperson IR dog
gennemsnittet

~f'seks

forskydninger. Desuden er

for hver forsØgsperson beregnet gennemsnittet
af forskydningerne over alle kombinationer af
de uaf.hængige variable.
Der er for de forskellige forsØgspersoner
betydelig forskel på forskydningernes generelle
niveau, der lØber fra 2.0 gr

(forsØgsperson~.o)

!

til 11.5 gr (forsØgsperson OSJ).

Endvidere er for hver kombination af de u
afhængige variable opfØrt gennemsnittet af for
skydningerne over alle forsØgspersonerne.

I tabel 3 er disse sidste tal opstillet,
således at hver uafhængig variabels betydning
kan vurderes. For hver uafhængig variabel er sam
menstillet de gennemsnitlige forskydninger for
sådanne par af kombinationer, der kun afviger
med hensyn til den betragtede variabel. Det frem
går heraf:
For kombinationer med neutral viserstilling
eN) er forskydningen gennemsnitlig 5.5 gr stør
re end for de tilsvarende kombinationer med "wis
sentlichi!viserst

ling (W). Forskellen er dog

lidt mindre (4.4· gr) ved centrums fiks.at:ion

<,

For kombinationer med centrumsfiksation (C)
er forskydn

gennemsl1i t l

5.5

end for de tilsvarende kombinationer med

mindre
medfØl~

gende fiksation (M). Forskellen er dog lidt
stØrre, når viser'stillingen er neutral e 6.5 gr) ,
end når viserstillingen er iiwissentlich ll (4.5
gr) .

-
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For kombinationer med statisk hoved (S)
er de gennemsnitlige forskydninger af samræ
stØrrelse som for de tilsvarende kombinationer
med medfØlgende hovedbe
se (H).
For kombinationer med
fiksation
blinket (F) er de gennemsn
forskydninger
af samme stØrrelse som for
tilsvarende kom
binationer med uændret fiksation efter blinket
( UL
Da den gennemsnitlige forskydning for kom
bination \t\]C er ca. O gr, vil forskydningerne
for kombinationerne WM og NC altså ligge om
kring O + 5.5 = 5.5 gI', og forskydningerne for
kombinationerne NIvI omkring 5.5 + 5.5 = Il gr.
En he
tilsvarende analyse er foretaget
for hver enke
forsØgsperson. Bortset fra,:at
værdierne for de enkelte forsØgspersoner lig
ger i forske
niveauer, og at forskellene
mellem kombinationerne kan være stØrre eller
mindre, er mØnstret for hver forsØgsperson i
god overensstemmelse med mønstret i gennemsnit
tet over alle forsØgspersonerne.
Der er dog et par undtagelser herfra.
For forsØgspersonerne IR og PO gav W gen
nemsnitlig l
stØrre forskydninger (henholds
vis 2.4 og 2.7 gr) end N (henholdsvis 1.5 og
2.6 gr).
For forsØgsperson SMJ gav WC
for
skydning (3.7 gI') end WM (-3.3
l.
For forsØgspersonerne SfJIJ og AW
II gen
nemsnitlig stØrre forskydninger (henholdsvis
11.3 og 11.5 gI')
S (henholdsvis 6.4 og 7.4
grh
For forsØgsperson AFP gav S gennemsnitlig
stØrre forskydning (6.8 gr) end H (2.6
).
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For forsØgsperson ETR gav F gennemsnitlig
større forskydning (13.7 gI') end U (8.4 gr).
Endvidere er, undtagen for forsØgsperson
IR, analyseret forskydningens afhængighed af
stimulusstedet, I tabel 4 er for hver forsøgs
person og for hvert stimulussted opfØrt den gen
nemsnitlige forskydning over
le andre kombina
tioner af de uafhængige variable. Desuden er
for hvert stimulussted beregnet den gennemsnit
lige forskydning,
over alle forsØgsperso
nerne. Værdierne 6.7, 7.6 og 8.5 gI' for stimu
lusstederne henholdsvis 0, 30 og 60 gI' viser en
svag stigning, nar stimulusstedets afstand fra
toppunktet (O gI') øges. Denne tendens genfindes
dog kun hos forsØgsperson SMJ.
Endelig er for forsØgsperson IR foretaget
en sammenligning af forskydningerne for den !1 ma
terielt medfØlgende H
den "svævende" indstil
ling (jfr. s.38). Gennemsnittet
alle forskyd
ningerne med den iimaterielt medfølgende li ind
stilling var 1. 2 gr. Gennemsnittet for den IIsvæ
vende il indstilling 2.6
. Der var ikke noget
mønster i forskellene mellem forskydninger
ne afhængig
indstillingen for de enkelte kom
binationer
uafhængige variable. l''lellem de
forskellige forsøgspersoner kan der heller ikke
ses nogen klar forskel som effekt
hvilken
de to indstillinger de opretholdt i lØbet
de 30 observationer. Ser vi på forsØgspersoner
nes totale gennemsnit (tabel 2, nederste tal
række), ligger' de to forsØgspersoner med limateIt medfØlgendelt indstilling (Sl1J og AW) på.
samme niveau, 7.9 gI', mens de andre forsøgsper
soner har hØjere eller lavere værdier.
j
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b)

Spredningen på forskydningerne og deres afhæn
gighed
de uafhængige variable. For hver for
søgsperson og for hver kombinationaf de uaf
hængige variable, bortset fra stimulusstedet,
er beregnet spredningen af de tre (for forsØgs
person IR de seks) forskydninger for de forskel
lige stimulussteder. Beregningen er foretaget
ved hjælp
formel(4) i Appendix I.
I tabel 5 er disse spredninger opfØrt. Des
uden er for hver forsØgsperson beregnet gennem
snittet af spredningerne over alle kombinatio
ner af de uafhængige variable. Bortset fra for
søgsperson PO (gennemsnit 2.7 gI") og forsØgsper
son SMJ (gennemsnit 7.6 gI") ligger alle gennem
snittene tæt omkring 4.9 gr. Bndvidere er for
hver kombination af de uafhængige variable op
fØrt gennemsnittet
spredningerne over alle
forsØgspersoner.
I tabel 6 er disse sidste tal, helt ana
logt med tabel 3) opstillet,således at hver u
afhængig variabels betydning kan vurderes. For
hver uafhængig variabel er sammenstillet de gen
nemsnitlige spredninger for sådanne par af kom
binationer, der kun afviger med hensyn til den
betragteae variabel. Det fremgår heraf:
For kombinationer med neutral viserstil
ling (N) er spredningen gennemsnitlig 1.7 gI"
tilsvarende kombinationer med
større end for
"wissentlich II visers"tilling (W).
For kombinationer med centrums-fiksation
(C) er spredningen gennemsnitlig 1.6 gI" større
end for de tilsvarende kombinationer med medføl~
gende fiksation (i,i).
For kombinationer med statisk hoved (S) er
spredningerne gennemsnitligt af samme stØrrelse
som for de tilsvarende kombinationer med med
fØlgende hovedbevægelse (H),

-
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For kombinationer med fri fiksation efter
blinket (F) er spredningerne gennemsnitligt
0.6 gI' større end for de tilsvarende kombina
tioner med uændret fiksation efter blinket (U).
(For NHHF dog den samme som for NHBU).
En helt tilsvarende analyse er foretaget
for hver enkelt forsØgsperson. Det generelle
mønster er det samme som for gennemsnittene for
alle forsØgspersoner, bortset fra ganske få til
fælde.
For forsØgsperson TN gav M gennemsnitlig
større spredning (6.3 gI') end C (3.8 gr).
For forsØgsperson A'vJ gav Hoveralt

større

spredning (gennemsnitlig 6.6 gI') end S (gennem
snitlig 3.3 gI').
c)

Den subjektive usikkerhed og dens afhængighed
de uafhængige variable. Der var stor forskel
på, i hvor stor en brØkdel af observationerne
forsØgspersonerne angav et sikkerhedsinterval.
For forsØgsperson SMJ: 93%, IR: 47%, AFP: 47%,
E'1R: 70%, AW: 10 96, OSJ: 43%, PO: 100%, TN:

60%.

For de forskellige kombinationer af uafhængige
variable er derfor blot for alle forsØgsperso
nerne tilsammen talt op, hvor hyppigt der blev
angivet et sikkerhedsinterval.
I tabel 7 er disse hyppigheder opgivet i
procenter. For hver uafhængig variabel er sam
menstillet procenterne for sådanne par

kombi

nationer, der kun afviger med hensyn til den be
tragtede variabel.
Der er lidt stØrre procent

angivelser~af

usikkerhed ved centrumsfiksation (C) end ved
medfØlgende fiksation (M), henholdsvis 67% og
54%.· Disse to procenter er sammenlignet med en
u-test (Appendix I, formel 2), hvilket gaven
u-værdi på 1.37. Selv på et 10% signifikansni
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veau er der ikke signifikant forskel på de to
procenter (u

<l. 65).

For de andre uafhængige

variable er der endnu mindre forskel på procen
terne og mindre u-værdier. For ingen af de en
kelte forsØgspersoner er der noget klart mØn
ster i forekomsten af angivelser af usikker
hedsinterval.
Den gennemsnit

længde

de sikre in

tervaller var for forsØgspersonerne SMJ: 20.9
gr, IR: 10.3 gr, AFP: 15.4 gr, ETR: 12.2 gr,
AW: 17.3 gr, OSJ: 5.7 gr, PO: 10.4 gr, TN: 28.0
gr. Der er ingen klar sammenhæng mellem hyppig
heden og længden af angivelse af sikre inter
valler.
d)

Forekomsten af

;l

u dtværing ll og dens afhængighed

af de uafhængige variable. Der var stor forskel
på, i hvor stor en brØkdel

observationerne

forsØgspersonerne angav, at blinket sås med en
eller anden form for "udtværing li (se s. 38) .
For forsØgsperson SMJ: 33%, IR: 32%, AFP: 20%,
J>

ETR: 30%, AW: 0%, OSJ: 85%, PO: 0% og TN: i3%.
For hver kombination

de uafhængige va

riable er for alle forsØgspersonerne talt op,
hvor hyppigt der blev angivet udtværing af blin
ket. I tabel 8 er

se hyppigheder opfØrt i

procenter. For hver uafhængig variabel er sam
menstillet procenterne for sådanne par af kom
binationer, der kun afviger med hensyn til den
betragtede variabel.
Der er noget stØrre procent angivelser af
udtværing ved centrumsfiksation (C) end ved
medfØlgende

sation (M), henholdsvis 37% og

22%.' Disse to procenter er sammenlignet med en
u-test (Appendix I, formel 2), hvilket gaven
u-værdi på 1.68. Forskellen er netop signifi
kant på 10% -signifikansniveauet (u>1.65).

~ .. -~ ..

_---------------------------
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For' de andre uafhængige variable er der mindre
forskel på procenterne og mindre u-værdier.
For de enkelte forsØgspersoner er der in
tet klart mønster i forekomsten

udtværing

3

undtagen for forsØgsperson bTR, der ved neutral
viserstilling

blinket udtværet i 60% af til

fældene, men ved wissentlich viserstilling

~

ingen af tilfældene. Denne forskel er signifi
kant på 0.1% - signifikansniveauet (u

=

3.58>

3.29).

e)

Sammenhængen mellem forskydningernes større
og deres spredning. For hver forsØgsperson er
undersØgt sammenhængen mellem gennemsnittet og
spredningen på forskydningerne for hver
nation af de uafhæng

kombi'~

variable, bortset fra

stimulusstedet. Dette er gjort ved, at der for
hver forsØgsperson er tegnet et prikdiagram
med gennemsnittets værdi afsat langs den vand
rette akse og spredningens langs den lodrette.
I hvert diagram afsættes la punkter, et for
hver kombination

de uafhængige variable. In

gen af disse diagrammer viste en klar positiv
eller negativ sammenhæng mellem gennemsnit og
spredning.
For at få en vurdering af sammenhængen er
for hver forsØgsperson talt op, hvor mange
punkter der ligger i hvert af de fire kvadran
ter, der dannes ved at tegne fordelingens to
medianer ind på diagrammerne. Hvis ingen af
punkterne ligger

medianerne, vil antallet af

punkter i I og III kvadrant være lige stort og
ligeledes antallet af punkter i II og IV kva
drant. Et groft mål for, om der er signifikant
positiv

el~er

negativ sammenhæng, kan nu

ved at undersØge, om forholdetmellem.4a:ili:tallet
punkter i

I kvadrant og i I + II kvadrant afvi
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ger signifikant fra 1/2. Dette blev testet ved
en u-test (Appendix I, formel 3) for hver for
søgsperson. Ingen af testene viste signifikant
forskel.
For at få en samlet vurdering optaltes det
samlede antal punkter i hvert kvadrant nu for
alle forsØgspersonerne. Optællingen gav, at der
var 22 punkter i

I og i III kvadrant og 18 punk

ter i II og i IV kvadrant. Der er alt

ikke

konstateret nogen specifik sammenhæng mellem
stØrrelse og spredning inden for hver forsØ
persons forskydninger.
bndelig er i et prikdiagram sammenlignet
gennemsnittet af henholdsvis alle enkeltgennem
snit og spredninger for hver forsØgsperson (jfr.
nederste række i tabel 2 og tabel 5). Der var
heller ikke her tegn på hverken positiv eller
negativ

safi~enhæng

mellem de forskellige for

søgspersoners gennemsnit og spredninger.
f)

Sammenhængen mellem forskydningernes stØrrelse
og den subjektive usikkerhed. For hver forSØgs
person er tegnet et prikdiagram med længden af
det sikre interval afsat langs den lodrette ak
se

forskydningen ved samme observation afsat

langs den vandrette akse. I hvert diagram er
altså afsat et punkt per angivet sikkert inter
val. For ingen

forsØgspersonerne blev konsta

teret nogen klar positiv eller negativ sammen
hæng mellem forskydningerne og den SUbjektive
usikkerhed. Diagrammerne blev analyseret hver
for s

og tilsammen efter den ovenfor beskrev

ne metode. Ved den samlede optælling var der
20 punkter i I og i III kvadrant og 18 punkter
i II og i

IV kvadrant.

Der er altså ikke konstateret nogen sammen
hæng mellem forskydningens stØrrelse og den sub

----~~-~ .......

------------

-

50 

jektive usikkerhed.
g)

Sammenhængen mellem forskydningernes stØrrelse
og forekomsten af Hudtværing". I tabel 9 er for
hver kombination af de uafhængige variable, bort-
set fra stimulusstedet, anfØrt den gennemsnit
lige forskydning for alle forsØgspersonerne
(jfr. tabel 2). Desuden er opgjort den gennem
snitlige forskydning for alle forsØgspersonerne,
dels for de

observationer~

vet udtværing

blinket~

hvor der blev angi
dels for de observa

tioner, hvor der ikke blev angivet udtværing af
blinket. Endelig er for hver kombination af de
uafhængige variable beregnet forskellen mellem
de to sidstnævnte gennemsnit.

I tabel 10 er disse forskelle opstillet,
således at sammenhængen med hver enkelt af de
uafhængige variable kan vurderes. For hv.er uaf
hængig variabel er sammenstillet forskellene
for sådanne par af kombinationer, der kun afvi
ger med hensyn til den betragtede variabel.
Det ses heraf, at ved centrumsfiksation (C)
er forskellene negative og mest for wissentlich
viserstilling (WC). Ved centrumsfiksation vil
forSkydningen altså gennemsnitligt være mindre,
når der forekommer tværing, end når der ikke
forekommer tværing. Ved medfØlgende fiksation
går det stort set omvendt. Ved neutral viser
stilling (NM) er forskellen gennemsnitlig 4.3
gr~

og ved wissentlich viserstilling (WM) 2.3

gr. Desuden ser det ud til, at forskellen ved
fri fiksation efter blinket (MF) er mindre (2.6
gr) end ved uændrettfiksation

efter blinket

(NU)' (4. 2 gr).

Bortset fra resultatet for variablen FIU
vokser forskellen (regnet med fortegn) alt
på

san~e

måde som selve den gennemsnitlige for
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skydning afhængig af de uafhængige variable
(jfr. s.42).
I figur 11 er denne sammenhæng anskuelig
gjort grafisk i et prikdiagram. Ud ad den vand
rette akse er afsat den gennemsnitlige forskyd
ning for alle forsØgspersonerne. Ud ad den lod
rette akse forskellen mellem den gennemsnitlige
forskydning, når der forekommer udtværing, og
når der ikke forekommer udtværing. Der er
sat en prik for hver kombination
de uafhæn~
gige variable, bortset fra stimulusstedet.
Diskussion. ForsØget afveg fra Hazelhoff & Wiersma's bl.
a. ved at foregå i almindelig belysning, hvorved de sær
lige forhold ved mØrkeadaptation ikke spillede ind. End
videre var der i disse forsØg tale om en materiel bevæ
gelse
en flade, altså et medfØlgende bevægelsessystem.
Ved medfØlgende fiksation blev, som i Hazelhoff &
Wiersma's forsØg, fundet en forskydning af blinket i be
vægeIsesretningen.
Ccntrumsfiksationen var en helt ny variation af for
sØget, idet der her var tale om en situation med statisk
fiksation, hvor blinket alligevel oplevedes som deltagen
de i plettens,og evt. skivens, bevægelse i modsætning til
situationen, hvor viserspidsen fikseredes.
Endvidere afveg forsØget i sin opbygning fra Hazel
hoff & \hersma y s forsØg, ved at stimulusstedet blev va
rieret, ved at feltets struktur blev varieret, og ved at
forsØgspersonens Øjenadfærd blev sØgt kontrolleret gennem
forskellige instruktioner.
Der var store forskelle mellem det generelle niveau
for de forskellige forsØgspersoners forskydninger, skØnt
der var god overensstemmelse mellem forsØgspersonerne med
hensyn til forskydningens afhængighed af de uafhængige
variable.
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Der blev ikke fundet nogen tydelig effekt af de for
skellige instruktioner angående hovedbevægelse (H/S) eller
fiksationen efter blinket (F/U). Enten har de tilsvarende
motoriske variable ingen klar effekt på fænomenet, eller
også lykkedes det ikke at kontrollere Øjenadfærden gennem
disse instruktionsvariable. Da selve Øjenbevægelserne ik
ke blev registreret i forsØget, kan der ikke af resulta
terne drages nogen konklusion med hensyn til dette spørgs
mål.
Der var derimod en klar effekt af både feltets struk
tur (N/W) og af instruktionen om fiksationen fØr blinket
(N/C) •

Ved medfØlgende fiksation var forskydningerne almin
deligvis stØrre end ved centrumsfiksation, men deres spred-'
ning var til gengæld mindre. Der var lidt flere angivel
ser af usikkerhed og af udtværing ved centrumsfiksation

end ved medfØlgende fiksation. Forskellene var dog ikke
signifikante, og tolkningen af angivelsen af et sikkert
interval er iØvrigt vanskelig. (l forforsØg blev forsØgs
personerne anmodet om at "angive deres us ikkerhed H , Dette
var imidlertid endnu vanskeligere for dem end at "angive
et sikkert interval li) •
Ved neutral viserstilling var forskydningerne almin
deligvis større end ved wissentlich viserstilling, og
spredningerne var også lidt større. Det er uvist, om den
ne forskel skyldes mere "kognitive'! determinanter, eller
om den skyldes en forskel på Øjenadfærden i de to situa
tioner.
Det var håbet, at forekomsten af udtværing kunne ha
ve oplyst om dette spØrgsmål, idet en større forekomst af
udtværing ved centrumsfiksation end ved medfØlgende, ved
i fiksation efter blinket end ved uændret, ved statisk
hoved end ved medfØlgende hoved, og ved wissentlich vi
serstilling end ved neutral kunne have indiceret, at ud
tværingen kunne tages som et udtryk for manglende medfØl
gen
fiks at ionen og derved kunne have forklaret de for

- _.._

...
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skellige variables indflydelse via indflydelsen af vari
ablen M/C. En sådan forekomst af udtværing er imidlertid
ikke iagttaget, og med h§msyn til variablerne F lU og NIW
går tendensen endda imod hypotesen.
Det er også vanskeligt at fortolke den tydelige sam
menhæng mellem forekomsten af udtværing og stØrrelsen af
forskydningen. For centrumsfiksation er forskydningen
mindst, når der er udtværing, ved medfØlgende fiksation
størst. Ved medfØlgende fiksation kunne en I1temporalli ud
tværing skyldes et positivt efterbillede, men dette alene
kan ikke forklare udtværingen ved centrumsfiksationen.
Så længe der ikke var mulighed for direkte kontrol
af Øjenadfærden, var den eneste af de uafhængige variable,
bortset fra stimulusstedet, som så ud til at være umid
delbart fortolkelig, variablen MIC, der tydeligvis styre
de to klart adskillelige former for Øjenadfærd.
Det næste forsØg blev udfØrt for at undersØge, om
en tolkning
forsØget i termer af tidsforhold var ri
melig og for nærmere at få indblik i de individuelle for
skelle.
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FORSfJG II
ForsØg over individuelle forskelle og over rotationsha
stighedens betydning
Procedure og instruktioner. Proceduren i dette forsØg var
magen til proceduren i det forrige forsØg, bortset fra at
der blev arbejdet med andre værdier af de uafhængige va
riable.
l)

Stimulusstedet kunne være på 10, 20, 30, .40, 50 eller
60 grader, altså et tilsvarende antal grader fra
toppunktet regnet imod plettens rotationsretning.

2)

Der blev kun arbejdet med fØlgende to kombinationer
af de Øvrige uafhængige variable fra forrige forsØg:
kombination NMSF, kaldet medfØlgende fiksation i det
fØlgende; og kombination NCSF, kaldet centrumsfiksa<~
tion i det fØlgende.

3)

Skivens rotationshastighed kunne være 36, 60, 90,
120, 180, 240, 300 eller 360 gr/sek.
Blinkets varighed ved de forskellige rotations
hastigheder fremgår af figur 9. Uanset blinkets va
righed var dets maksimale lystætfueq 29.2 millilam
berts og den gennemsnitlige lliy.stæthed 18.0 millilam
berts (se figur 8), Formentlig er det fØrste tal det
relevante mål for stimulus (jfr. diskussionen 8.23:-24),
hvad angår tidslige forhold i perceptionen. Hvad an
går den oplevede lyshed, er produktet af blinkets
varighed og den gennemsnitlige lystæthed det re
vante mål. I figur 10 er logaritmen til denne stØr
relse tegnet som funktion af rotationshastigheden.
Hver kombination af de to instruktioner, de ot~
te rotationshastigheder og de seks stimulussteder
blev i et' forsØg præsenteret en gang. Et forsØg om
fattede altså 2 • 8 '" 6 = 96 enkeltobservationer. Kom
binationerne blev præsenteret i en fast rækkefØlge,
der ligesom i forrige forsØg var tilpasset dels kra

~-----,--------------"'----""
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vet om mulighed for eliminering afrækkefØlgeeffek
ter, dels det bekvemme ved få skift i variablene.
Endelig blev stimulus stederne præsenteret i en ræk
kefØlge kenstrueret ved en. gentagen permutation.. 'aL.en
oprindelig afbalanceret rækkefØlge.
le forsØgsde
signet fremgår af tabel ll.
De afhængige variable var de samme som i for
rige forsØg~ bortset fra at forsØgspersonerne ikke
blev opfordret til at angive deres usikkerhed. Den
verbale rapport inskrænkede sig til, hvad forsØgs
personerne sagde spontant og som svar på forsØgs le
derens spØrgsmål om, hvorvidt instruktionen lykkedes.
ForsØgspersoner. Der deltog i alt ni forsØgspersoner,
nemlig foruden de otte mandlige fra forrige forsØg en
kvindelig forsØgsperson NP, psykologistuderende og 28 år.
Analyse.

I.

l)

De verbale rapporter. De verbale rapporter var min
dre fyldige end i forrige forsØg. De er kun analyse
ret med henblik på overholdelse af instruktionen og
med henblik på nye fænomener, som ikke optrådte i
forrige forsØg.

2)

Talmæssig analyse. For hver observation er forskyd
ningen beregnet som i forrige forsØg.
Analysen er dernæst gennemfØrt adskilt, men
helt parallelt for
to instruktioner: medfØlgende
fiksation og centrumsfiksation.
Forskydningerne er her analyseret som funktion
af de tre uafhængige variable: forsØgspersonen, 1"0
tationshastigheden og stimulusstedet. For at få en
vurdering
disse stØrrelsers betydning, der ikke
tilfældige variationer, er for
er for t
lØret
hvert par af uafhængige variable taget gennemsnit
tet over den tredie. For hver instruktion res"'.terer
.denne analyse i tre tabeller. De generelle tendenser
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i tabellerne er anskueliggjort ved kurver.
Dernæst er for hver forsØgsperson og hver ro
tationshastighed beregnet spredningen (Appendix I,
formel 4) på de seks forskydninger svarende til de
seks forskellige stimulussteder. Disse spredninger
er analyseret grafisk.
Endelig er for hver forsØgsperson foretaget en
regressionsanalyse af gennemsnittet over stimulusste
derne som funktion af rotationshastigheden. Der er
nærmere redegjort for regressionsanalysen i Appen'
dix II.
Resultater
l)

De verbale rapporter. Ved de hØje hastigheder ople
vedes blinket som, regel som mere kort og distinkt
end ved de lave hastigheder, og der var meget få rap
porter om udtværing af blinket. Der var en forsØgs
person, der rapporterede, at lyset forekom lidt sva
gere ved de hØje hastigheder.
Det blev i få tilfælde ved begge fiksationer
berettet~ at blinket og pletten ligesom ikke havde
noget med hinanden at gØre. Derimod var der ingen
rapporter om, at blinket kom uden for pletten.
Alle forsØgspersoner angav, at især ved medfØl
gende fiksation blev plettens bevægelse mere ujævn,
jo stØrre rotationshastigheden blev. Det almindelig
ste var da, at pletten sås som bevægende sig på kor
der til den sorte cirkelskive. Ved medfØlgende fik
sat ion og rotationshastigheder på 300 og 360 gr/sek
angav alle forsØgspersonerne større eller mindre be
svær med at opretholde fiksationen. Resultaterne for
disse hastigheder er derfor ved medfØlgende fiksa
tion analyseret for s

2)

De talmæssige resultater. For medfØlgende fiksation
er gennemsnittene over henholdsvis rotationshastig
hederne, forsØgspersonerne og stimulusstederne an
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fØrt i tabellerne 12, 14 og 16. For centrumsfiksa
tion er de tilsvarende resultater anfØrt i tabeller
ne 13, 15 og 17.
Undtagen for forsØgsperson PO ved centrums fik
sation er forskydningerne generelt positive, altså
i plettens bevægelsesretning.
Af tabel 12 og 13 fremgår det, at der l almin
delighed er en smule større forskydninger, jo længe
re væk fra toppunktet blinket kommer~ med en maksi~
mal forskel på ca. 5 gr. For de forskellige forsØgs:
personer er der dog større variationer~ især ved cen
trumsfiksation.
sse variationer skyldes forment
lig ikke kun tilfældige variationer. Således er f.
eks. forsØgsperson TN ved begge fiksationer den ene
ste, der i almindelighed har større forskydninger,
jo nærmere blinket kom ved toppunktet. ForsØgsperson
ETR har ved begge fiksationer betydelig større for
skydninger, jo fjernere blinket kom fra toppunktet
(For centrumsfiksation 15 graders forskel.ved sti
mulusstederne 10 og 60 gr). Men samme forsØgsperson
udviser ikke altid samme mønster ved de to fiksatio
ner. Det gælder f.eks. tydeligt for forsØgsperson
AFP.
Af tabel 14 ses det, at for medfØlgende fiksa
tion vokser forskydningen generelt ret kraftigt som
funktion af rotationshastigheden, så længe denne ik
ke overstiger 240 gr/sek. For de to største hast
heder~ hvor fiksationerne ifØlge de verbale rappor
ter i mange tilfælde mislykkedes, sker der igen et
fald i forskydningernes stØrrelse. Derimod stiger
forskydningerne kun lidt med stimulus stedets afstand
fra toppunktet, og mindre jo mindre rotationshastig
heden er., MØnstret i tabel 14 er anskueliggjort i
figur 12, hvor der for hver rotationshastighed er
tegnet en kurve for forskydningen som funktion af
stimulusstedet • Endvidere er tegnet gennemsnit-'-et O~yer
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rotationshastighederne
disse forskydninger som
funktion af stimulusstedet. I figur 13 er til sam
menligning tegnet gennemsnittet over stimulusste
derne af forskydningerne som funktion af rotations
hastigheden.
Af tabel 15 ses det, at for centrumsfiksation
vokser forskydningerne generelt lidt både med rota
tionshastigheden og med stimulusstedets afstand fra
toppunktet, dog mindre jo mindre værdien af den an
den variabel er. SØjlerne og rækkerne i tabellen lap
per
meget over hinanden~ at mønstret vanskeligt
kan anskueliggØres grafisk. I figur 14 og 15 er vist
de to gennemsnitskurver.
I tabel 16 og 17 er endelig for hver forsØgs~
person angivet, hvorledes gennemsnittet over stimu
lusstederne
forskydningerne varlerer med rotations~
hastigheden. I figur 18 til 35 er disse resultater
fremstillet grafisk. Da såvel de enkelte figurer som
gennemsnitskurverne for alle forsØgspersonerne (
gUI' 13 og 15) tyder på, at det vil være rimeligt at
opfatte punkterne som tilfældig<t fordelt omkring ret-
te linier, er der foretaget en regressionsanalyse
på punkterne i figur 18 til 35. De rette linier, der
er tegnet ind på figurerne, er resultat af denne re
gressionsanalyse, som der er nærmere redegjort for
l Appendix II.
Til brug for regressionsanalysen er (ved formel
4 i Appendix I) for hver forsØgsperson og for hver
værdi
rotationshastigheden beregnet spredningen
af de seks observationer, svarende til de seks sti
rnulussteder, der indgår i beregningen af hvert punkt
l figurerne 18 til 35. Disse spredninger er anfØrt
i tabel 12 og 19.
For hver forsØgsperson er spredningerne tegnet
op som funktion af rotationshastigheden, og der er
på Øjemål lagt rette linier ind, omkring hvilke punk
·terne fordeler sig jævnt. For hver af de to instruk~
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tioner var der så små forskelle mellem linierne, at
de to gennemsnitskurver over alle forsØgspersonerne
med god tilnærmelse kunne vælges som grundlag for
regressionsanalysen. I figur 16 og 17 er disse gen
nemsnit tegnet, og de to beregnede regressionslini
er er indlagt.

(Beregnet ved simpel regressionsana

lyse. Appendix II, formel (10), (Il) og (12». For
medfØlgende fiksation er regressionsliniens skæring
med den lodrette akse 3.3 gr og dens hældning 10.5
msek. For centrumsfiksation er de tilsvarende stØr
ser 3.9 gr og 6.4 meek. Punkterne i figurerne
18 til 35 er hver beregnet ved gennemsnittet af seks
forskydninger. Disse punkters (lodrette) teoretiske
spredning kan derfor sættes til 1/116
ovennævnte spredninger

= 0.408

gange

de enkelte forskydninger.

I tabel 20 er for hver forsØgsperson og for
hver af de to instruktioner (svarende til figurer
ne 18 til 35) angivet regressionsliniens skæring
dO med den lodrette akse og dens hældning tO'
Kaldes rotationshastigheden for
gen for en regressionslinie altså

~,

q-x: =

er lignin
dO + cC· t O'

hvor de( er den gennemsnitlige forskydning ved ro
tationshastigheden 0<. Forskydningen er altså sammen
sat af en konstant forskydning dO plus et stykke sva
rende til, hvor langt pletten kØrer i tiden tO'
Endvidere er i tabel 20 angivet gennemsnittet
over alle forsØgspersonerne af dO og tO' Yderligere
er angivet den teoretiske
dierne. En fØlge

s~redning

for hver af vær

, a t regressionsanalysen er gen

nemfØrt med en fælles teoretisk spredningsfunktion,
er, at spredningerne ..for,do:og to bliver de samme
for alle forsØgspersoner. Endelig er angivet den te
oretiske'korrelationskoefficient for hvert samhØren
de par af estimater for dO og to (se Appendix II).
Det er med en Chi 2 -test (Appendix I, formel 5)
prøvet for dO og to for hver af de to

instruktioner~
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om de forskellige forsØgspersoners værdier kunne ac
cepteres som ens, bor"tset fra tilfældige variationer
svarende til den teoretiske spredning. På et 5% sig
nifikansniveau kunne det ikke accepteres for nogen
2
de fire variable. Chi -værdierne er også anfØrt
i tabel 20. (Alle er større end 15.5 svarende til 8
frihedsgrader og 5% signifikansniveau).
Endelig er det med en u-test prøvet (Appendix
I, formel 6), om de enkelte dO og to afveg signifi
kant fra nul. Ved medfØlgende fiksation var dette
ikke tilfældet for forsØgspersonerne IRIs og AFpls
dO og for forsØgsperson pots tO' Ved centrumsfiksa
tion var der ikke signifikant forskel fra nul for
forsØgsperson POlS dO og for 7 af forsØgspersoner
nes tO' Kun forsØgspersonerne SHJ og ETR havde her
et to signifikant forskellig fra nul. Alle de fire
gennemsnitsværdier var dog signifikant forskellige
fra nul. Ingen værdier var signifikant mindre end
mul.
I figur 36 og 37 er for henholdsvis medfØlgende
og centrumsfiksation sammenlignet dO og to for hver
forsØgsperson. Der er hverken tegn på positiv eller
negativ korrelation mellem de to stØrrelser.
I figur 38 og 39 er henholdsvis dO og to for de
to instruktioner sammenlignet for hver forsØgsper
son. Der er her en svag positiv korrelation mellem
dO for de to instruktioner, men tilsyneladende hver
ken positiv eller negativ korrelation mellem to for
de to instruktioner.
Diskussion. Det væsentligste resultat
forsØget er, at
det for alle forsØgspersoner og for begge instruktioner
aldt, at deri gennemsnit l
forskydning uanset rota
tionshastigheden med god tilnærmelse kunne betragtes som
sammensat
en konstant komponent dO og en variabel kom
ponent, der netop svarede til det stykke, pletten havde
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kØrt i et konstant tidsrum to' hvor dO og to er konstan
ter karakteristiske for en bestemt forsØgsperson og en
bestemt instruktion.
For alle forsØgspersoner var to større ved medfØl
gende fiksation end ved centrumsfiksation, men der var
iØvrigt store individuelle forskelle på værdierne. Ved
medfØlgende fiksation varierede to fra 6 msek for forsØgs
person PO til 130 msek for forsØgsperson AW omkring et
gennemsnit på 70 msek. Ved centrumsfiksation varierede
to fra -l msek til 35' IT.sek, omkring et gennemsnit på Il
msek. Der var ingen klar sammenhæng mellem de fire kon
stanter karakteristiske for hver forsØgsperson.
I Hazelhoff & Wiersmais tidligere omtalte forsØg
var der ingen konstant komponent i forskydningerne, der
for alle forsØgspersonerne svarede 'til det stykke, skyg
gen havde bevæget sig i et for forsØgspersonen karakte
~

ristisk tidsrum. SkØnt der var individuelle forskelle
Hazelhoff &

~'Jiersma

I

s forsØg (værdierne varierede fra

75 msek til 140 msek omkring et gennemsnit på 104 msek)
var de ikke så store som ved medfØlgende fiksation i

det~

te forsØg.
De store individuelle forskelle i to ved medfØlgende
fiksation kunne skyldes forskel i Øjenadfærden. ForsØgs
person PO, der havde en to-værdi på kun 6 msek, var såle
,des også den eneste forsØgsperson, der ikke var vant til
at fØlge en instruktion angående sin fiksation.
Den konstante komponent i forskydningen kunne tænkes
at skyldes stimulusfeltets

usy~~etriske

karakter, hvor

dette f.eks. kunne influere fænomenet via forsØgsperso
nens forventninger eller Øjenadfærd. En kontrol herpå
kunne være opnået ved at vende rotationsretningen og/el
ler benytte de symmetriske stimulussteder omkring ski
vens lodrette,diameter.
Resultaterne med hensyn til stimulusstedets rolle
kan næppe influere væsentligt på gyldigheden af det ge'
nerelle resultat. Af tabel 14 og 15 ser det ud ti1 5 at
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man ville finde samme type lovmæssighed for hvert stimu
lussted, dog med lidt forskellige to-værdier. Det spil
ler formentlig heller ingen rolle for gyldigheden af re
gressionsanalysen 7 at en lille del af spredningen på de
seks observationer~svarende til de seks stimulussteder~
ikke. skyldes 'itilfældig i1 variation, men systematisk va
riation af stimulus8tedet.
For tolkningen af forskydningerne er det derimod in
teressant at se, at stimulusstederne spiller en rolle for
forskydningerne, men på forskellig måde for de to instruk
tioner. Hvis det blot var forventningerne og ikke også
Øjenadfærden, der determinerede forskydningerne, kunne
man forvente at finde samme mønster for de to instruktio
ner. Hvis det kun var Øjenadfærden, uafhængigt af stimu
lusfeltet og forsØgspersonens forventninger, kunne man
forvente ~ at forsl<ydningerne var uafhængige af stimulus
stedet. (Med mindre den forskellige retning i plettens
bevægelse ved de forskellige stimulussteder spiller en
rolle). Resultatet tyder aitså på en samvirken af de to
faktorer.
Det samme ræsonnement kan anlægges med hensyn til
den konstante komponent i forskydningen dO' Forskellene
på dO for de to instruktioner tyder på, at det ikke kun
er stimulusfeltet eller forsØgspersonens forventninger,
der er bestemmende for dO' Den svage positive korrelation
kunne dog tyde på, at en sådan fælles faktor g~r sig no
get gældende.
Det ser ikke ud til, at variationen i blinkets va
righed har influeret fænomenet (jfr. diskussionen s. 23
24). Hvis to VOksede, når produktet af gennemsnitlig be
lysning og varighed aftog, skulle to være vokset med ro
tationshastigheden. Dette ville i figurerne 13, 15 og 18
til 35 have vi?t sig ved en tendens tilopadkrumning af
kurverne, som ikke er konstateret.

~----_ ..

__ __..._... _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
..
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K A P I T E L

IV

SAt1LET DISKUSSION AF FORSØGENE

Indledning
I det

pr~liminære

forsØg sås et lysblink forskudt

i øjnenes bevægelsesretning, når disse fulgte en lØbende
plet. Blinkets lokalisering i forhold til pletten svare
de til den virkelige afstand. Når forsØgspersonen fikse
rede det sted, hvor stimulusblinket

kom~

forskydning, men heller ingen oplevelse

var der ingen
lokalisation

i forhold til pletten. lt blink, der fulgte kort efter
det fØrste (148 msek) , sås i ingen af tilfældene forskudt.
Forskydningen havde StOI't set samme stØrrelse for alle
15 forsØgspersoner.
I forsØgene med den roterende skive
medfØlgende fiksation forskudt i bevæge

s blinket ved
sretningen

l

forhold til det G.tatiske system, men ikke i forhold t
det bevægede. Ved fiksation af det
blinket kOID 3

sted~

hvor stimulus

s ingen forskydning, men ved fiksation af

skivens centrum sås blinket noget forskudt i
retningen i forhold t

det statiske system.

bevægelses~

blev

ikke rapporteret forskydninger i forhold til det bevægen
de system. Hvor der var forskydninger, var disse sammen
sat

en konstant k.omponent og en komponent svarende til,

hvor langt pletten havde bevæget sig i et konstant tids
rum. L disse forsØg var forskydningerne dog i hØj grad
afhæng

af både forsØgspersonen og af stimulusfeltet.

Det så ud til, at forskydningerne var resultatet af
et kompliceret samspil mellem
l)

Stimulusfeltet

2)

ForsØgspersonens "hypoteser"
dels determineret

3)

forventninger til

1)

Øjenbevægelser? forBentl

determineret af 1) og 2)

foruden af forsØgsinstruktionen.
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Endelig tydede fundet af en komponent i forskydnin
gen~ der svarede til en konstant tid, på, at der var in
volveret endnu en faktor i fænomenet, nemlig
4)

En tidsmæssig forsinkelse af retinale signaler, for
årsaget af blinket, i forhold til de andr~ visuelle
informationer, der indgår i den perceptuelle analy
se.

Som oplæg til forsØgene blev disse faktorer forelØ
big diskuteret i forbindelse med ta.nkeeksperimentet s.lSf
og med Bazelhoff & Wiersma's forsØg s.21f. Der blev dog
ikke der i detaljer redegjort for den rolle, Øjenbevæ
gelserne måtte formodes at spille for fænomenerne. I det
fØlgende skal opridses en model for, hvorledes de forskel
lige faktorer kunne tænkes at virke sammen under hensyn
tagen til en del af resultaterne fra forsØgene.
En kybernetisk model for integration af sensoriske og mo
toriske impulser i det visuelle system
Øjenbevægelsernes funktion er fØrst og fremmest at
bringe forskellige dele af synsfeltet til at afbildes i
eller nær øjnenes fovea, hvor der er særlig stor syns
skarphed, og hvorfra de retinale informationer sædvanlig
vis spiller en særlig rolle i den perceptuelae analyse.
(
f.eks. Mackworth & Kaplan~ 1962).
Øjenbevægelserne er til dels styret af, hvad der er
J. fokus for individets opmærksomhed, men er iØvrigt sty
ret af forskellige l'rutiner f ; eller skemaer i den percep
tuelle analyse, hvori f.eks. også indgår korte blink med
Øjenlåget (haberich & Fischer, 1958). Selve de motoriske
impulser eller blot tendenser til Øjenbevægelser spiller
en fundamental rolle i den perceptuelle organisation. (Se
herom f.eks. H~bb, 1949 og 1968; Crowitz & Daves, 1962;
HcFarland, 1966). Et eksempel på Øjenbevægelsernes orga
niserende rolle er det tidligere s. 12f refererede forSØg
af Rubin (1949).
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lang række forskere (f.eks. Gibson, 1966) har
imidlertid gjort opmærksom på det forhold, at Øjenbevæ
gelserne normalt ingen effekt har på visuelt percipere
de genstandes bevægelse
det

stand. SkØnt nethindebille

statiske genstande ustandseligt bevæger sig ved

Øjenbevægelser, vil

statiske genstande

ligevel

opleves i ro, det såkaldte IiObjektruhefl-fænomen. På en
eller anden måde må centralnervesystemet vide besked om
Øjenbevægelserne og

at sige "subtrahere" deres effekt

på de retinale signaler. Det har været foreslået, at en
information kunne

staIT~e

fra proprioceptorer i

ø

la~~else

jenmuskulaturen eller i Øjenhulen. ForsØg med

øjenmusklerne, overskæring af de proprioceptive ner
vebaner og med passive bevægelser af øjnene tyder imid
lertid på, at det er selve de motoriske impulser eller
disses centrale års

,der giver centralnervesystemet

information om Øjnenes bevægelsestilstand, en teori, der
oprindeligt blev foreslået af von Helmholtz(Gregory,

1966~

kap. 7).
Denne integration af motoriske impulse,r

~

percep

tionen har von Holst (1950, 1954) formuleret i et

II

rea f

ferensprincip". Ved at sammenholde de afferente impul
ser med de efferente impulser, der har bevæget indivi
dets sanseorganer, vil det være muligt for centralnerve
systemet at
et resultat

mellem den part

afferensen, der er

individets egen bevægelse, re-afferensen,

og den del, der er et resultat

omgivelsernes

bevægel~

se, ex-afferensen.
En tilsvarende teori, der redegØr for de motoriske
informationers betydning for den perceptuelle adaptation
til et fast visuelt miljØ, er udviklet af Held (se f.eks.
Held

& Schlank, 1959; Held & Rokosh, 1963; Held & Freed

mann, 1963
Princ

Held & Hein, 1963).
anskueliggØr von Holst i en model, som

i lidt tillempet form er vist i figur 40.
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Det er formentlig lettest at forstå modellen, hvis
man tænker sig, at stimuli og perceptionen kan repræsen
teres ved vektorer på saTI~e måde som de, der er indfØrt
ovenfor (s.13f). Endvidere at afferente nerveimpulser
ligeledes repræsenteres ved vektorer svarende til vektor
beskrivelsen for de proximale stimuli, der har forårsa
get dem. Endvidere kan bevægelser af sanseorganer lige
ledes beskrives ved de vektorer~ der fremkommer ved, at
deres bevægelser projiceres ud i stimulusfeltet. Effe
rente impulser kan tilsvarende repræsenteres ved de be
vægelser af sanseorganer~ de normalt forårsager. I til
fældet med øjet vil det være bekvemt at tænke s
både
distale stimuli og nethindebilleder, Øjenbevægelser og
percepter, afferente og efferente impulser repræsenteret
ved angulære vektorer.
Det~ modellen viser, er nu, med Øjenbevægelser som
eksempel~ at den proximale stimulus (PS, den retinale
ekcitation) fremkommer som differensen mellem den dista
le stimulus (DS) og Øjenbevægelsen (EF). Hvis f.eks. en
distal stimulus bevæger sig til hØjre med en hastighed
på 5 gr/sek og øjet med en hastighed på 2 gr/sek, vil
bevægelsen på nethinden være 5 - 2 = 3 gr/sek. Afferen
sen (A) vil ifØlge definitionen normalt have samme vær
di som den proximale stimulus. Øjenbevægelsen er forår
saget af en efferens (E), der igen er forårsaget af en
central iicommandll (e). I eksemplet har både C og E vær
dien 2 gr/sek. Samtidig med, at efferensen går til øjen
musklerne, går der en kopi heraf (efference copy, Ee) til
et center, hvor den adderes til afferensen. Perceptet (P)
er resultatet af denne addition. I eksemplet havde A vær
dien 3 gr/sek og Ee værdien 2 gr/sek. Perceptet får alt-·
så værdien 5 gr/sek svarende til den distale stimulus.
Generelt vil E = DS, hvis både EF = E og A = PS. Hvis
alt
øjenmusklerne reagerer normalt på efferensen, og
hvis der ikke sker forstyrrelser i omformningen af proxi
mal stimulus til afferens, vil den oplevede bevægelse sva
re til den virkelige bevægelse.
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Sættes DS = O~ vil A =
og alt
P = 0, svarende
til
Objektruhe". Sættes E = DS, svarende til at øjet
fØlger en bevæget genstand, vil A = 0, svarende til at
nethindebilaedet er konstant, men P = E = DS, svarende
til den virkelige bevægelse.
l"iodellen kan måske virke lidt.::stiv og forsimplet,
men det har dog ved hj
af den været muligt at foruds
en lang række fænomener i forbindelse med indgreb
1 enten det motori
eller i det sensoriske system hos
såvel dyr som mennesker. Forsåvidt er den blot en forma
lisering af den alminde
accepterede påstand om, at
informationer om Øjenbevægelserne korrigerer for bevægel~
ser på nethinden.
Som Gregory bemærker ( 1966, s. 98-99), er det en
forudsætning for, at dette system fungerer perfekt, at
tiden for processen EC er lig med tiden for processen
E"" EF'"-?PS--;)A. En ændring i synkroniseringsforholdene vil
le medfØre, at korrektionssignalet EC blev forskelligt
fra den proces
, som der skulle korrigeres for, og re~
sultatet ville blive en forskydning af P i forhold til
DS. (Det er i virkeligheden et ufuldstændigt ræsonnement
af denne type, blot mindre formaliseret, der ligger bag
Bazellhoff & Wiersma! s påstand om, at ~iblinket ses, hvor
øjnene er, når blinket perciperes!l).
110dellen vil alt
være egnet til at redegØre for,
hvorledes netop Øjenbevægelser og tidsforhold i percep
tionen virker sammen.
Til det formål indfØres nu en tidsparameter t i mo
dellen. Da
netop er synkroniseringsforhold, der er
relevante i modellen, og ikke
absolutte tidspunkter,
il
defineres en !llo]<:al tid for hver af Ilkasserne Yl i model
len og for hvert punkt :!Jå "linierne" svarende til, hvor
dan systemet fungerer, når det er perfekt synkroniseret
og behandler en standardsituation. Han kunne alt
tænke
sig alle de lokale lI ure !! stillet efter en standardimpuls ,
der starter ved C og lØber lige hurtigt ad de to veje til
P. Dette vil forsimple analysen betydelig-t. En impuls,
ij
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f.eks. en efferenskopi~ der forlØber med normal hastig
hed~ kan nu også fremstilles ved blot en vektor EC(t).
Det ses også let at en forsinkelse af en impuls, der
lØber den ene vej3 i forhold til en, der lØber den anden
vej, vil give samme tidsforskel i A + EC-"kassen It, om
man regner med lokaltider eller med absolutte tider, og
det er indtil videre blot sådanne tidsforskelle, der er
væsentlige for analysen.
Lad os nu tænke os, at den distale stimulus DS(t)
er sammensat af en mængde punkter i bevægelse. Hvert af
disse punkter kan nu fremstilles ved en vektor (med små
bogstaver svarende til de store på figur 40).
j

hvor k er punktets nummer.
Øjenbevægelsen EF(t) kan være resultatet af efferen
sen og en hypotetisk motorisk fejl LæF(t) , altså
(2)

EF (t) = E(t) + Li EF (t)

Efferenskopien kan ligeledes være resultatet af ef
fer'ensen og en efferenskopifejl LlECCt), altså
(3)

d LC ( t

EC ( t) = E ( t ) +

) .

Indsættes (2) i (3), fås
(4)

EC(·t) = EF(t) + LlE(t) ,

hvor
(S)

LlE(t)

=

EC(t) -

~

EF(t).

Da .('\ EF(t) og Ll EC(t) kun indgår i stØrrelsen L'1E(t) ~ vil
det i det fØlgende være tilstrækkeligt at benytte denne
sidste stØrrelse.
Den proximale stimulus vil nu for punkt nr. k være
(6)

pSk't)

= dsk(t)

- 1F(t).

Afferensen kan være forsinket (eller fremskyndet) med ti
den ,jt k i forhold til standardimpulsen~ altså
(7)

ak(t)

= pSkCt

- At k ).
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Endelig kan vi tænke os, at der til sidst ud over,
hvad der fremgår af modellen, til summen af A + LC adde
res en stØrrelsedpk' svarende til individets mere cen
trale forventninger, \ihypoteser il o. s. v . Altså, at
(8)

= ak ( t)

Pk ( t)

+ EC ( t) + ~ Pk'

Her er dECt) ~ A t k og L.1 Pk hypotetiske stØrrelser,
i termer af hvilke de·t i det fØlgende skal forsØges at
interpretere resultaterne af forsØgene.
For alle distale stimuluspunkter dso(t), der indgår
i den nævnte standardsituation (givet ved tidspunktet tO)
har Vl per definition, at
( 9)

LJ, E (t O) =/;h O = l.Jp b =

O.

Ved at indsætte ligningerne (4), (6) og (7) i lig
ning (8) får vi udtrykt perceptet som funktion alene af
de to iagttagelige stØrrelser dsk(t) og EF(t) og af de tre
hypotetiske stØrrelser L.\E(t) , .dt k og LlPk:
(la)

r

= dskCt

Pk(t)

..,

- 4t k ) + t?FCt) - EFCt - L\tk)J
+.,4lE(t) + t.lPk-

A. Tilfældet med 1YObj ektruhe
Lad nu SI være et vilkår
ligt, varigt stat
punkt på skærmen,
{j.

(Il)

S

l

Af (la) fås nu, at
(12a)

Hvis man nu forlanger, at
(12b)

= PI = konstant

p (t)
l

for alle Øjenbevægelser og for alle t, fås$ at
(13)

-'t l

."-1

=

O'

og at
(14)

4E(t)

= PI

- Xl - 4Pl

= konstant.
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Hvis også standardstimulussen (x O' tO) er et sådant
varigt statisk punkt, hvilket er en yderst rimelig anta
gelse, fØlger endvidere af (9) og (14), at
AE(t)

(15)

= O.

Under den specielle forudsætning, at alle varige
statiske punkter skal ses i ro, får ligning (10) altså
nu et lidt simplere udseende:
Pk(t)

(16)

= dsk(t

- At k ) + liF(t) - EF(t - A.t k

2J

AI. ForsØget med roterende skive. Da det intet ændrer i
de mere formelle' overvejelser, kan vi forelØbig tænke os,
at plettens bevægelse er lineær i stedet for rotorisk.
Lad nu 8 2 være den bevægende plet
(17)

8 :
2

(Q,(. •

t

~

t) ,

og lad S3 være blinket, som kun er defineret til tiden t 3 ,
(18)
(Q(' -t , t 3) ,
8 :
3
3

hvor

~

er plettens hastighed.

AIa. S'tatisk fiksation. I tilfældet med statisk fiksation
er
EF(t)

(19)

= konstant

For det perciperede blink har
(19), at
( 2 O)

P 3 ( t 3 + Lit 3)

=O( .. t 3

Vl

altså af

(16)~

(18) og

+ Llp 3 .

Forskydningen af blinket er altså
P3(t 3 +.!.1.t 3 ) - 0(.t 3 = 4P3'
At forskydning'en i forsØget viste sig at- variere noget med
O( , kan altså ikke forklares direkte ved Øjenbevægelser
eller synkroniseringsforhold .
(21)

----_ ---_ _---
...

..

..

- _.._ - - - - - 
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For den samtidigt perciperede plet har

(17) og (19), at
(22)

P2(t 3 +L\t 3 )::

0("·&3

+At 3 -

1

At 2

af (16),

+ LlP2 "

Hvis vi nu forlanger, at blinket ses oven i pletten,
altså at
(23)
fås

P3(t 3 +4t 3 ) :: P2(t 3 +Llt 3 ),
(20) og (22), at

(24)
for alle værdier af
Hvis

L1 P3

~"

og LlP2 er konstante, er (24) kun opfyldt

for

(25)

og
Hen hvis f. eks. kun

L.1P2er

konstant, og

,4 P3

varie

rer netop sådan, at (24) er opfyldt, ville man få, at
forskydningen var
L3P3 ::

(26)

L.J.P 2

+0('l3

t 3 - Llt
2

J'

hvilket for passende værdier af de hypotetiske stØrrelser
kunne svare til forsØgsresultaterne.

(Det kan her bemær

kes, at ligning (23) svarer til det på s. 18 omtalte
krav (V».

Arb. l1edfØlgen:de fiksation . Lad os her antage, at fiksa
tionen fØlger pletten indtil et tidspunkt efter blinket,
givet ved en reaktionstid Llt
altså at

R

(.>

O), hvor Øj et stopper,
for t <t 3 + 4 t R )

(27)

for t
For det

~erciperede

3

+ 4.t R ~t.

blink har vi nu af (16), (18) og

(27), at forskydningen
(28)

---~~_ ...... -~

._-----------------'-----~
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Værdierne af L1t 3 og .Ap 3 behØver naturligvis ikke
at være de samme som i forsØget med statisk fiksation,
på grund af de ændrede stimulusbetingelser. F.eks. af
bildes blinket fovealt ved medfØlgende fiksation, men ik
ke ved statisk.
Afstanden mellem blinket og pletten er ifØlge (16),
(17), ,(18) :og (27)
P 2 (t 3 +A t 3) - P 3 (t 3 + llt 3) "

( 29)

= o( ~t 3

~2

-6t

J - r (t

3 + [6 t 3 - .6.t 2J ) - EF ( t 321 . +

-LlpJ

~P2 - LlP3'

[~t3

hvis .:1t 3 - .6t 2

tJ -4tJ

-4

+

~P2

hvis Llt R

:5: 4tR~

- ClP3] ,

<i1.t 3 - L1t 2 •

Hvis denne afstand skal være nul for alle værdier
af C( , og hvis '~P2 og -'lp 3 skal være konstante,
") at
(30)

<'

Llt 3 - Llt 2 - Llt R

og
(31)

L.\,P2 ::

A.p 3 .

I forsØgene med neutral viserstilling kunne et evt.
Øjenstop udlØses af blinket. Da reaktionstiden for Øjen
stoppet formentlig er noget over 100 msek (Alpern, 1962;
\tJesthe_imer, 1954; VJoodworth & Schlosberg, 1961, s. 502;
Drischel, 1965) må de individuelle variationer i forskyd
ningerne ifØlge (28) skyldes variationer i Llt 3 ' altså i
forsinkelsen af signalerne fra blinket i forhold til sig
nalerne fra den statiske baggrund (j fr. (13», foruden
variationer i ..cl p 3'
De noget mindre forskydninger ved neutral viserstil
ling kan skyldes en forskel i4P3' f.eks. via stimulus
feltets betydning for forsØgspersonens llhypoteser ll , men
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kunne også forklares ved et Øj~nstop udlØst af viseren
fØr blinket. Den noget mindre værdi af Llt R kunne da for
klare de mindre forskydninger, stadig ifØlge (28); men
hvis Øjet stopper
tidligt, at Llt R <4t 3 -A,t 2 , skulle
blinket ifØlge (29) og (30) ses uden for pletten, med
mindre der indvirker mere centrale determinanter, f.eks.
som foreslået i (26) ror centrumsfiksationen.
I disse tænkte tilfælde, hvor Llt influerer forskyd
R
ningerne, vil den faktiske Øjenadfærd efter øjenstoppet
også influere dem. I ovenstående analyse er forudsat, at
øjet er i ro efter afbrydelsen af fØlgebevægelsen. Hvis
den faktiske øjenadfærd var kendt, kunne der af modellen
afledes helt specifikke hypoteser for de oplevede forskyd
nlnger.
I forsØgene over betydningen af forskellige instruk
tioner med hensyn til fiksationen var der ingen forskel
på forskydninger ved instruktion om uændret (U) henholds
vis fri (F) fiksation efter blinket. Dette kunne som nævnt
skyldes, at instruktionen faktisk ikke kontrollerede Ø
jenadfærden; men det kunne også skyldes, at Llt R var så
stor~ at kun ~t3 determinerede fænomenet. De lave to-vær
dier hos de fleste forsØgspersoner sammenlignet med opgi
velserne for Llt R på over 100 msek kunne tale for denne
tolkning.
Ingen af de hidtil udnyttede resultater af forsØgene
oplyser noget om værdien af den hypotetiske størrelseLlt2
ved medfØlgende fiksation, alt
den relative forsinkel
se af pletten i forhold til det statiske felt. Plettens
perciperede bevægelse fås af (16) og (17)
(32)

Hvis
(33a)
fås

P2(t) =0(- [t -'AtJ

+ fi;F(t) - EF(t - Llt 2 )]
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(33b)

altså en jævn bevægelse uanset Øjenadfærden.
Ved indsættelse af (27) i (32) kan det vises, at
hvis L1 t 2 -;. O, vil P2 (t) ikke længere være jævn ved med
fØlgende fiksation, idet den i tidsrummet mellem (t 3 +
.D.tR) og (t 3 +4tR +L1t 2 ) vil opleves med hastigheden nul,
hvis Llt 2 )-o, og med hastigheden 2<X, hvis ,jt 2 (O. Uden
for dette tidsrum vil den )pleves med hastigheden CI(.
Der er ingen resultater fra forsØget, der gør det
muligt at udelukke nogen
disse alternativer.

All. Det præliminære forSØg med to blink. Stimulusfeltet
kan her beskrives med en plet
(34)

og to blink
(35)

og
(36)

Øjenbevægelsen kan igen betragtes som fØlgende plet
ten, indtil der evt udlØses et stop af det fØrste blink,
altså
for t <t 2 - t H +4tR,
:Cf'(t)
(37)
for t 2 - t r1 +L'lt R ~ t
hvor det altså igen er forudsat, at Øjnene er l ro efter
det hypotetiske stop.
I forsØget var t M = 74 msek og ~
formentlig ikke
under 100 msek.
Ved at indsætte (34), (35), (36) og (37) i (16) kan
dette tilfælde regnes igennem analogt med forsØgene med
skiven.
Her skal blot omtales resultaterne af disse gennem
regninger, hvor de hypotetiske stØrrelser er sØgt bestemt
ud fra de bånd, de empiriske fund lægger på ligningerne.
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De fund
resii, er:
a)

~

det præliminære forsØg, der skal I'forkla

Den oplevede afstand fra pletten til det andet blink
er 0(. t •
11

b)

Det andet blink forskydes ikke.

c)

Den oplevede afstand fra pletten til det fØrste
blink er o< . tl'1 - O( • 1:.

d)

Det fØrste blink forskydes 2 ,'D{ • t,

e)

Det fØrste blink opleves ikke efter det andet.

#

11

-O(t?:.

Her er 'L et kort tidsrum, enten nul eller positivt, sva
rende til, at nogle forsØgspersoner
det fØrste blink
noget tættere pletten end det andet, og tilsvarende af
standen mellem blinkene som noget kortere end 2· o< • t:W
Hed de sædvanlige betegnelser viste det sig, at hvis
man satte

altså udelukkende ville benytte lI perifere il forklaringer,
svarede de'·enkelte betingelser Ca til e) hver til fØlgen
de krav til de hypotetiske stØrrelser:
( 39) a)

L'\t 5

(40)

b)

,4t R

(41)

c)

(42) d)

{~t4

~.

L\t

R

-

?·t
- H + L1t 2

< 2·t 1:1

'\
-.< L"t
R + Llt 2 '
Llt 4 = ~tR + Llt 2 +
2.t - ~.~'
v - ..(l\t 4 '
H
JAt
\'-- R ~



1:,

'"

og/eller /\t 5 = .Llt 2 •
og/eller Llt 5 = O.
hvis
hvis

,.-..."

C = O,

,.,(.,;. ,"" > O•

<

hvi s dt 4
Llt R ,
hvis L1t R ~ /\,t 4 •

(43) e)

hvor ~Ti er den oplevede tidsforskel mellem blinkene.
AIla. For 0.:57::

< 2 ·t B

opfyldes l

kan det vises, at disse krav kun
hvis, og for O T < 2.t H kun hvis

(44)

2.t l1 -

<

7; =Lit R ~ L1t 4 <

2 ~tH + ~t5

S L\t R

·:/\t 2 ,

-
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Heraf fås, at
.i!

(45)

o

og
(46)

O

:5:

LlT'

f.Lit s + '1:'.

Der må altså indtræffe et øjenstop til tiden!;' in
den det andet blink, det fØrste blink må i!forsinkes ll mere
end reaktionstiden for øjenstoppet og det andet blink me~
re end - 7: .
Hvis blinkene skal have samme forsinkelse, altså
(47)

Llt 4 = L1t s '

må (af (44) og (46»
( 48 )

~,t 2 >

Lh 5 + '(; ~ O.

Af (43) fås nu den oplevede tidsforskel mellem blin
kene
TI

(49)

- 2,t ]:11'

-

altså den samme som tiden mellem stimuliene.
Allb.

I det

(50)'1::

ielle tilfælde, hvor

=

0,

er der et alternativt sæt betingelser for opfyldelsen af
de fem krav ovenfor, nemlig
(51)

2~tl"I<6tR'

(52)

Llt

og
(53)

/'\t

s =

O

= 2 .t l1 -< 6tR

+ .dt .
2
Når 1;' = O, er
fem krav altså opfyldt, hvis og
kun hvis enten (44) eller (51), (52) og (53) er opfyldt.
4

Da (51) og (44)gensidigt udelukker hinanden, er der ta
le om to sæt egentligt alternative (eksklusive) betingel
ser.
Af (52) og (53) fås
( 54 )

.6 'l' = o.
i
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I dette tilfælde må der altså ikke komme noget øjen
stop fØr det andet blink (jfr. (51». Det fØrste blink
ilforsinkes· l netop med en tid svarende til afstanden mel
lem stimulusblinkene. Det andet blink iiforsinkes ii ikke,
og blinkene opleves samtidigt.
Hvis 7::= O og Llt 2 = O, ses det) at begge alternati
ve I. forklaringer 11 gi ver helt samme resultater, svarende
til figur 3B.
Hvis man tillader andre værdier af Ll P2 , .!lP3 ogLlP5
end nul, bliver der naturligvis flere muligheder. Det o~
venstående har blot illustreret, at en forklaring alene
ud fra perifere mekanismer er mulig. En registrering af
den faktiske Øjenadfærd ville give en direkte test på den
ne sidste forklaring.

B. Tilfældet uden "Objektruhel!. Den ovenstående analyse
er gennemfØrt under forudsætning af 1I0bjektruhe" for sta
tiske punkter, jfr. (12b), der fØrte til ligningerne (13)
og (15).
Opgiver man dette bånd på modellen, kan den forkla
re endnu flere situationer, men bliver til gengæld mere
vag i sine forudsigelser. En nØdvendig betingelse for
iiObjektruhe H var som nævnt ligning (15);
( 5 5 ) u E ( t ) ::: O,
hvor ilE(t) var en efferent fejlfunktion, hvis men~ng let
test kan forstås af ligning (4):
( 56)
Ee (t) ::: EF (t) + 4 E (t) ,
altså en uoverensstemmelse mellem efferenskopien og den
faktiske Øjenbevægelse.
Hvis man imidlertid tillader en sådan begrænset klas
se af fejlfunktioner, som netop svarer til efferente syn
kroniseringsfejl, altså f.eks.
(57)
LlE(t) ::: EF(t +Llt E ) - EF(t),
har vi med et særligt simpelt tilfælde at gøre.
Indsættes (57) i (10), fås
(58)

r, + ~tE.J
A-' )
Pk(t -Llt E ) ::: dsk(t - f.!-t
_
k
Q::F(t) - EF(t - [p.t k + ,6 t ~
+ 4Pk'
-J

I:J
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Den efferente synkroniseringsfejl ville altså blot svare
til en addition af en fælles stØrrelse 4t~ til alle de
.t.

afferente synkroniseringsfej14tk.

(Så længe 4tL er kon

stant, har det ingen konsekvenser for modellens forudsi
gelser, at der er subtraheret ~t1 fra alle oplevede tider),
Forsåvidt kunne man altså blot have opgivet kravet
i ligning (13) om, at~tl

= 0,

hvis

SI er et varigt sta

tisk punkt.
Denne udvidelse af modellen ændrer altså intet
hvad der er udledt ovenfor med hensyn til relationer mel
lem de hypotetiske stØrrelser og de afledte stØrrelser,
der svarede til de hidtil benyttede empiriske fund, idet
alle afledede rums- og tidsforskelle står i samme rela
tion til de hypotetiske stØrrelser som i tilfældet uden
objektruhe. De absolutte rumsværdier (egocentrisk lokali
sation) ændres derimod.
Ln omformning af (58) bringer den på en bekvemmere
form

(58a)

Pk(t)

= dsk(t

-

~tk) - ~F(t

AtK~

+ iltE) - EF(t -

+ 4P k'

For et statisk punkt (Xl' t) fås ved indsættelse

l

(58a)

(t~

(59)

•

Hvis Øjenbevægelsen har konstant hastighed, vil punktet
ses i ro, men hver gang hastigheden. ændres med Ll r::(, vil
punktet udfØre en bevægelse af længden /jo(. ,1t

L

og af

varighed L}t E "
Situationen er lidt mere kompliceret, hvis man gør
6.tE til en funktion af tiden. I dette tilfælde vil der
bestå nye og mere komplicerede sammenhænge mellem model
lens hypotetiske stØrrelser og de afledte stØrrelser, der
,

svarer til de empiriske fund.
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Fortolkning af modellens hypotetiske stØrrelser
Teorier for afferente tidsforhold. I forbindelse med dis
kussionen af Hazelhoff

& Wiersma's forsøg (s, 23-24) er. al

lerede blevet diskuteret stimulusintensitetens betydning
for et lysblinks Ilforarbejdningstid" (Hazelhoff & Wiers
ma, 1925) og for visuelt-kortikale (Wiche, Donchin
ley, 1964) og visuelt-motoriske (Woodworth

& Linds

& Schlosberg,

1961 5 s. 24-26; Raab & Fehrer, 1962) reaktionstider.
Forskelle i stimulusintensitet {lystæthed) kan dog
ikke alene redegøre for de hypotetiske forsinkelserLlt ,
3
Llt 4 og,6,t 5 af blinkene i forsøgene. Da blinkenes in
tensitet jo er større end det statiske felts i alle for
søgene, skulle man i så tilfælde forvente negative vær
dier af ~tlerne, hvilket ikke harmonerer med de empiri
ske fund. 1ndvidere skulle man få, at

j t 4 = L}t 5' hvil

ket kun kan accepteres, hvis det viser sig) at øjet fak
tisk stopper op inden det andet blink, jfr. (~4). I mod
O og,{\t 4 = 2· t}1 = 148 msek
for at kunne forklare resultatet af forsØget med to blink,
sat fald må vi have" at ,l\t 5

=

stadig forudsat, atL\Pk lades ude af betragtning i dette
forsØg, jfr. (51), (52) og (53).
Stimulusintensitetens rolle kunne være undersØgt ved,
at forsØget med den roterende skive var blevet varieret,
således at en lysende plet kortvarigt slukkede et sted i
sin bane.
Et nærliggende alternativ ville være at henfØre for
sinkelserne af blinkene til forskelle i nervesystemets
behandling af relativt konstante ( eller kontinuerte) sti
muli over for mere diskrete (diskontinuerte eller punktu
elle) stimuli eller ændringer i stimuli.
Ln lang række forSØg over bl.a. metakontrastfænome
ner og ·'temporal masking ii af stimuli tyder på, at central

-

nervesystemet behandler indkommende sensoriske impulser
i diskrete tidsintervaller, eller at impulserne gruppe
r

res eller "pakkes" på visse trin i forarbejdningen" inden
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de sendes videre til de næste (Boynton, 1961 og 1964;
verbach

A~

& Sperling, 1961).

De diskrete perioder har været foreslået styret cen
tralt i forbindelse med en kortikal scannlng af samme pe
riode som hjernens

oL-rytme (d.v.s. ca. 100 msek) eller

delvis styret af de indkommende stimuli (Harter, 1967).
I

reaktiontidsforsØg og i forsØg med stimulusstyre

de korrektioner

Øjenbevægelser har det ligeledes vist

sig, at diskontinuerte og liuforudsigelige ll stimuli kun
bliver behandlet af centralnervesystemet l diskrete "bid
derI; eller "pakker '1

5

indtil der er klart t

at de Hventer!i i et perifert lager?
deres modtagelse (Bertelson, 1966).

Det kunne i forsØgene tænkes, at blinket blev for
sinket på grund af en sådan diskret eller intermitteren
de informationsbehandling. I forsØget med to blink kunne
det tænkes, at de to blink blev grupperet

sammen~

inden

de blev sendt videre til det center, hvor efferenskopien
blev adderet, svarende til situationen L\t

s =

O,

At 4

=

148 msek.
Perceptionen af pletten kunne derimod tænkes at fore
ved~

at der til bestemte tider blev testet, hvor den

var, efter en central hypotese, at perceptionen så at si
ge var anticiperende og afprØvende i stedet for mere pas
sivt bearbejdende, som det er tilfældet med de diskrete
blink. (Angående en sådan perceptuel liparathed II, se f. eks.
Bruner (1957)., For en tilsvarende skelnen mellem "ob
tained '1 og ilimposed

stimulation H

,

se Gibson (1966».

En sådan (iforklaring il på fænomenet svarer til Pierons
diskussion (1952, s. 349)

Hazelhoff & Wiersma's forsØg.

De individuelle forskelle forklares her som variationer
l denne anticipation.
En forskel mellem tider for behandling

kontinuer~

te og diskontinuerte stimuli 5 sammenholdt med en addition
af afferens og efferenskopi, t

forklaring af forskyd

ning af diskontinuerte stimuli ved Øjenbevægelser er net
op anvendt af Best (1959), der lod sine forsØgspersoner

I
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iagttage en glimlampe, mens de hurtigt flyttede blikket
fra lampen til en

siderne. Selve lampen oplevedes i

ro; men i retning modsat lampen

en perlekæde af lys

pletter. I Bestls forsØg var der tale om en saccadisk
ikke-stimulusstyret Øjenbevægelse. Nåske er det denne
forskel i forhold til ovennævnte forsØg, der bevirkede
forskydning modsat øjets bevægelsesretning (se den sene
re diskussion af parametrisk styring

Øjenbevægelser).

Et tilsvarende fænomen har forsØgsperson AB (der ik
ke deltog i de tidligere forsØg) og jeg selv iagttaget
ved hurtigt at flytte blikket fra en tændt fjernsynsskærm.
Selve skærmen ses i

ro og med den sædvanlige form, men

fjernsynsbilledet bliver rombeformet og fortegnet. Hvis
øjnene bevæger sig til hØjre, vil øverste del

bille

det ligge til hØjre for nederste del af billedet, svaren
de til at katode Hsweep!;e-t starter foroven på skærmen og
"syr" sig nedefter. Alle stimuliene fra et sådant f jern
synsbillede, der varer ca. 20 msek, må altså være blevet
grupperet og have fået adderet den samme efferenskopi
værdi.
En hypotese angående styring af Øjenbevægelser. Det har
ved en efterhånden meget omfattende forskning vist sig)
at det menneskelige øjes bevægelser samtidigt styres af
flere forskelI

systemer (Alpern, 1962). To af dem har

særlig interesse i denne forbindelse. Det ene dirigerer
glidende medfØlgebevægelser
og styres i henhold til en forudsigelse af stimu
lusbevægeIsen. Det andet dirigerer rykvise flytninger
af fiksationen og rykvise korrektioner ifØlgebevægelsen,
og styres dels voluntært, dels
sen

(ttJestheiJJ1er~

Ludvigh

~op.

"fejlH i fØlgebevægel

1.954; Ludvigh, 1965; Drischel, 1965).

cit.) kalder det fØrste styringssystem

parametrisk, idet han hævder, at det styres

deriva

ter af stimulusbevægelsen med hensyn til tiden i en
slags

r-

extrapolation fra det hidtidige forlØb.
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rØvrigt er en sådan parametrisk styring formentlig
et specialtilfælde, hvor der ikke eksisterer andre
cues for forudsigelsen end de afferente visuelle.
Hvis iagttageren selv producerer bevægelsen af "mål"
stimul~ssen, dominerer de motoriske impulser til den
ne bevægelse, eller disses centrale årsager, over de
visuelle eues (svarende til Øjenbevægelser, der kor
rigerer for hovedbevægelser~ og som formentlig sty
res fra samme center som hovedbevægelserne). F.eks.
har Held & 8teinbach (1968) vist, at det er betyde
ligt lettere for en forsØgsperson at fØlge en mål
stimulus på sin egen aktivt bevægede finger end på
den samme passivt bevægede finger eller på en anden
persons finger. Hacker (1966) har tilsvarende vist~
at ser man sin hånd i et spejl eller under en lup,
vil der optræde problemer med koordineringen af ø
jen- og håndbevægelser, indtil der er sket en adap
tation til den nye situation.
Da selve styringen ud fra parametre ikke spiller no
gen rolle for de fØlgende ræsonnementer, men det blot an
tages, at stimulusbevægelsen på en eller anden måde for
udsiges 5 således at en effektiv kontinuert styring etable
res, vil betegnelsen Hhypotesestyring lJ blive foretrukket
frem for "parameterstyring".
Vi kan nu prØve at se på konsekvenserne af at lade
perceptet~ som det er repræsenteret i modellen, styre en
"command li til det motoriske system (jfr. den stiplede
pil i figur 40).
Vi har nu for tilfældet, hvor perceptionen af plet
ten styrer ØjenfØlgebevægelsen
(60)

EF(t)

= P2(t

- LiT),

hvor LlT er tiden, det tager for en impuls at lØbe en
gang rundt i modellen, altså svarende til den samlede
reaktionstid for ØjenfØlgebevægelsen (jfr. definitionen
af tidsparameteren (s. 67)).
Lad os nu endvidere antage, at det faktisk lykkes
for det visuelle system at styre en fØlgebevægelse i for
hold til pletten 8 2 , altså at
(61)

(t)

=
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Af (60) og (61) fås direkte
P2(t) ::: ds (t +L'lT).
2

(62)

Det vil alt

være rimeligt i dette tilfælde at

sige~

at perceptionen har anticiperet bevægelsen af den dista
le stimulus med tiden

LlT.

Det skal nu undersØges, hvilke konsekvenser denne
situation har for modellens parametre.
Ved at indsætte (61) i den fundamentale ligning (10)
fås, at
P2(t) ::: EF(t) +LlE(t) +6 P2 ,

(63)

eller af (4)
P2(t) ::: Ee(t) +L} P 2'

(64)

Ved indsættelse af (60) i

(63) fås nu

L\ p 2 + A 1 ( t) ::: p 2 ( t) - P 2 (t -Li T ) ::: EF ( t + ,d T )

( 65 )

- EF( t )

•

L.~P2 ogL\E skal altså opfylde den betingelse, der er ud

trykt i

( 65 ) •

~ ~P2 ::: O.

Man kunne nu tænke Slg, at (65) var opfyldt~

men
(66)

L\ P2 ::: O.

Af (65) og (66)
(67)

nu, at

L1E(t) ::: EF(t +.1T) - EF(t).
Af (67) og (57) fås, at

( 68 )

L\ T

:::

Llt E .

Det efferente system fungerer altså med en konstant
synkroniseringsfejl netop af stØrrelsen~T, helt svaren
de til det tidligere diskuterede tilfælde uden "Objekt
ruhe li (s. 77 f) .

(68) og (57) indsat i
(69)

r

EC(t) :::

(t

+

(56) giver nu

;~T).
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Denne synkroniseringsfejl svarer altså til~ at efferens
kopien er LlT forud for muskelbevægelsen. Dette kan af
logiske grunde ikke forklares ved fremning eller forsin
kelse af impulser i modellen, da ,6, T var defineret som
den totale 11 0mlØbstid" fra DS til EF, og da der ikke kan
regnes med negative absolutte tider. En centralt styret
anticipation via EC kunne derimod tænkes.
~ LJE(t)

system

(E~

=

O. Lad os dernæst tænke os, at det efferente
EF og EC) fungerer iinormalt", altså at

o.

4E(t) :::

(70)

Af (65) får
( 71 )

P 2 (t)

Vl
:=

nU 3 at

p2 (t

- L\T)

+ Ll p 2 •

6P2 er altså i dette tilfælde en centralt styret stør
relse, der korrigerer perceptet i overensstemmelse med en
hypotese om den perciperede bevægelse, således at det
svarer til en "forudgriben H L.l T.
Hvad angår forudsigelser for P2(t) og EF, ville der
ingen forskel være på denne situation (70) og situationen
med efferent synkroniseringsfejl (66), jfr. (64). Deri
mod kan der være forskel
med hensyn til forudsigelserne
for Pk(t), når k f. 2. Altså for andre punkter end iimål
pletten: 1 •
Lad os nu fØrst antage, at
Bl.~P2er

en stØrrelse, der generelt adderes til percep
tet, altså at det for alle k f. 2 gælder, at
(72)

j fr.

Pk(t) ::: dsk(t -lJt k ) + [EF(t) - EF(t -,6t k
+ /\E(t) +L!Pk +,LlP2'
(10).

Indsættelse af (65) i
(73)

U

Pk (t)

:::

(72) giver for k f. 2

dS k (t

-

Llt k )

+ lEr(t + -:'1 T ) - Er( t - L3t k

J
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.6. Pk = O for k = 2, gælder (73) også for pletten ~

(Sættes

idet (73) da reduceres til (60».
Denne ligning svarer helt til (S8a) med dtE :/\T,
altså til den generelle forudsigelse af perceptuelle kon
sekvenser af efferente synkroniseringsfejl (punkt A oven
for) .

ø

Hvis vi altså antager, at perceptet) der styrer
jenbevægelserne, ant

plettens bevægelse ved gene

rel addition af en stØrred.P2 til de perceptuelle vek
torer, har vi igen at gøre med det tidligere diskutere
de tilfælde uden "Objektruhe \! (s. 77f).
Hvis nu imidlertid
for t -<
for t >

L1T(t) = {l.l.t R

(74)

'- O

t n + L'\"."
-'- .l.R'
t n + 4 TR'

hvor iJt

er den tidligere benyttede hypotetiske værdi
R
for øjets reaktionstid, hvor t
er det tidspunkt, hvor
n

en eller anden pludselig stimulus afbryder den hypotese
styrede Øjenbe
denne afbrydelse

L3TR

Ise, og hvor

er reaktionstiden for

additionen af . :::\P2' kan forsØgene på

dT R

er større end 4t •
3
Imidlertid bliver der den ekstra fortolkningsmulig

skiven tolkes som hidtil, blot

hed, at den manglende ilObjektruhe" spiller ind ved at
den ændrede egocentriske lokalisation i forbindelse med
øjenstoppet influerer forsØgspersonens percept og/eller
hans indstilling

Vlseren.

For forsØget med de to blink bliver der ligeledes
den nye tolkningsmulighed, at hypotesestyringen

at

blive afbrudt, inden det andet blink, således at
inden andet blink er Hhoppet il stykket c( ...atR
i egocentrisk lokalisation modsat plettens bevægelses
retning.
og L1 t R vil dog bedst
kunne testes ved direkte at observere Øjenbevæge erne l
Sådanne hypoteser angående

LlT R

forsØget, herunder om der er perioder, hvor
de fØlgebevægelse afbrydes.

gliden
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B2. Lad os nu alternati vt antage, at ilP2 blot influerer

perceptionen af pletten, men ikke af resten af feltet.
Da (70) svarer til ligning (15),er vi nu tilbage i
det tidligere behandlede tilfælde med HObjektruhe1!. For
alle andre punkter end pletten vil vi få

sa~~e

resulta

ter som tidligere af (16). IvIen relationerne mellem plet
ten og andre punkter vil nu være ændret. Således vil (31)
ikke længere være opfyldt for alle værdier af Co(, da AP2
if~lge

(65) varierer mede<. Blinket vil altså i alminde

lighed ikke ses oven i pletten ved medfØlgende fiksation.
83. Som en sidste mulighed kunne man forestille sig, at

,lJ, P2 ved medfØlgende fiksation blev adderet til perceptet
af sådanne

punkter~

som oplevedes deltagende i plettens

bevægelse, men ikke til det Øvrige felt, at altså (72)
og dermed (73) gj aldt

for punk-ter, der deltager i plet

tens bevægelse, og (16) for punkter, der indordnes i det
statiske system.
I

dette tilfælde vil der altså både være 1!Obj ektruhe \;

og blinket vil opleves oven i pletten.
Blinkets forskydning vil være afhængig af værdierne
LitR~ ~TR' L\T og /.1t3, jfr.

(74).
En afprØvelig forudsigelse
denne hypotese er, at

et blink, der i den perceptuelle analyse henfØres til det
statiske system, men præsenteres under analoge stimulus
betingelser som blinket i forsØgene ved medfØlgende fiksa
tion , skulle forskydes

c:x: . Ll T

mindre end blinket i de ud

fØr'te forsØg.
Denne hypotese blev forsØgt afprØvet i et enkelt u
systematisk forsØg med mi.g selv som forsØgsperson. Af tek·
niske grunde kunne det nye punkt ikke præsenteres helt
fovealt, da det måtte komme uden for den roterende skive.
Derudover var 'den retinale afbildning
kets varighed heller ikke identiske i

grund af blin
de to forsØg.

Det var imidlertid helt klart, at blinket ikke blev
forskudt som et blink i den bevægende plet, men endda i

I

I
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visse tilfælde blev forskudt modsat bevægelsesretningen.
Dette forsØgsresultat, der ikke ville kunne forkla~es ud
fra nogen af de andre foreslåede hypoteser, støtter den
sidst foreslåede hypotese.
Da enkelte forsØgspersoner imidlertid som nævnt o
venfor (s. 38) rapporterede, at viseren i nogle tilfælde
ikke sås i ro, når den blev passeret af blinket, er det
muligt, at man snarere må foretrække et kompromis mellem
hypotese Bl og B3.
En mere direkte afprØvning af hypotesen måtte imid
lertid også her indbefatte en direkte registrering af
forsØgspersonens Øjenbevægelser .

..

_

...

_._----------
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SAHNENFATNING OG KONKLUSION
I kapitel I blev gennemgået en række forsØg, hvor
en forsØgsperson skulle lokalisere et kort lys blink , der
kom i nærheden af en jævnt bevægende plet, som han fikse
rede. Blinket blev lokaliseret forskudt i bevægelsesret
ningen i forhold til den virkelige position givet ved
et statisk referencemærke. Et andet blink, der kom samme
sted som det fØrste, men 148 msek senere, blev ikke for
skudt. Lokaliseringerne i forhold til den bevægende plet
svarede for begge blink til de virkelige afstande. Ved
fiksering af referencemærket sås ingen forskydninger.

.~

I kapitel II diskuteredes disse forsØg i relation
til især Rubins (1949) og Johanssons (1958) analyser af
perciperede virkelige bevægelser og til en ældre under
sØgelse af Hazelho
og Wiersma (1924, 1925, 1926) over
lokalisation af et lysblink, der kommer oven i en bevæ
gende skygge. Ved fiksation af skyggen sås blinket oven
i pletten og forskudt i forhold til den virkelige posi
tion. Ved fiksation af et statisk referencemærke sås
blinket ligeledes oven i pletten, men ikke forskudt. For
skydningen var proportional med skyggens hastighed, sva
rende til en konstant tidsfaktor på ca. 100 msek.
Fænomenet blev forelØbig diskuteret i relation til
faktorer som tidsforhold i den perceptuelle analyse, øjen
bevægelser og forsØgspersonens hypoteser og forventninger,
delvis determineret
hele stimulussituationen.
I kapitel
blev refereret to eksperimenter over
et tilsvarende fænomen.
Apparatu~et bestod af en roterende skive, hvorpå der
sad en gennemskinnelig plet, der et sted i sin bane lyste
op i et kort blink. Når forsØgspersonen fikserede pletten,
sås blinket forskudt. Når han fikserede det sted, hvor
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blinket virkelig kom, var der ingen forskydning. Når han
fikserede skivens centrum, blev blinket igen forskudt,
men ikke så meget 5 som når pletten fikseredes.
Ved variation af rotationshastigheden viste det sig,
at forskydningen var sammensat af en fast komponent dO
og en variabel komponent, svarende til hvor langt pletten
var kØrt i et fast tidsrum tO' De to konstanter havde
forskellig værdi ved de to former for fiksation og for de
forskellige forsØgspersoner.
Når der blev anbragt en viser ud for det sted, hvor
stimulusblinket kom, var forskydningerne gennemgående
mindre. r ingen af tilfældene sås blinket uden for plet
ten.
De verbale rapporter tydede på, at opgaven at skul
le lokalisere blinket i forhold til et statisk referen
cesystem var stærkt forbundet med tendenser til fiksa
tioner i dette statiske system, især hvis dette system
var kraftigt strukturere:L
Sammen med forskellene mellem forskydningerne ved
forskellige instruktioner om fiksation, kunne dette ty
de på, at fænomenet skyldes et samspil mellem Øjenbevæ
gelser og sensoriske eller motoriske tidsforhold.

r

kapitel rv blev forsØgene diskuteret ud fra en
kybernetisk model for integration af sensoriske og moto

."

riske impulser i det visuelle system, oprindeligt fore
slået af von Holst (1950, 1954). Af modellen kan udledes
en række relationer imellem på den ene side variable for
stimulusfeltet? Øjenbevægelserne og perceptet og på sen
anden side hypotetiske variable for afferente og efferen
te synkroniserings iffej l \I og for mere !lkognitive 1/ hypote
tiske stØrrelser.
Ud fra de empiriske fund kunne der nu udledes en ræk
ke betingelser, som de hypotetiske stØrrelser måtte op
fylde.
r sidste del
kapitel rv diskuteredes forto~_<.ningen
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af de hypotetiske stØrrelser. De afferente synkronise
ringsilfej 1" blev sat i relation til nogle nyere teorier
for tidsmæssig diskret forarbejdning
visuelle stimu
li (Averbach & Sperling, 1961; Bertelson, 1966; Boynton,
1961 og 1964; Harter, 1967), foruden til teorier for per
ceptionens hypoteseafprØvende (Bruner, 1957) og aktivt
opsØgende natur (Gibson, 1966),
De hypotetiske stØrrelser blev endelig sat i rela
tion til en hypotese angående anticipation af stimulus
bevægelser som forudsætning for styring af ØjenfØlgebe
vægelser.
Da de faktiske Øjenbevægelser var ukendte, kom øjen
bevægelserne også til at optræde som hypotetiske stØrrel
ser i modellen. Hvis Øjenbevægelserne var kendte~ kunne
en række hypoteser angående det visuelle systems funktion
være afprØvet direkte ved hjælp af modellen.
En generel svaghed ved forsØgene har altså været
den manglende direkte registrering af Øjenbevægelser.
Imidlertid har forsØgene givet anledning til opstil
lingen af en model for det visuelle system~ der ville
kunne testes direkte, hvis der blev indfØrt registrering
af Øjenbevægelser i forsØgene.
Det ser ud til, at det ved en sådan teknik kunne væ
re muligt at foretage en direkte afprØvning af hypoteser
angående tidsforhold i det visuelle system, herunder en
række hypoteser~ som hidtil kun har kunnet testes mere
indirekte.
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APPENDIX
De alminde

I

statistiske

formler~

der er benyttet

ved beregningerne, er alle taget fra G. Leunbach (1962).
a _ S

(l)

u,

=
S( l

-

S)

n

hvor n er antallet

observationerlog a er antallet af

observationer med positivt udfald. Det testes, om det kan
accepteres, at der for hver observation er
den

e

sandsynlighe~

for positivt udfald (Leunbach, s. VI - 9).

(2)

u =

hvor n

og n er antallet af observationer i de to for
l
2
sØgsrækker med henholdsvis al og a 2 positive udfald. Det

testes, om det kan accepteres, at sandsynligheden for po
sitivt udfald er den samme for hver observation i den e
ne og i den anden forsØgsrække (Leunbach, s. VI - 11).
(3)

= n .< a
2
og S = 1/2. Det testes~ om det i en forsØgsrække med xl
positive og x negative udfald kan accepteres, at der har
2
været lige stor sandsynlighed for positivt og negativt
Ienne formel er en omformning

udfald hver gang.
~·~rs-K(4)

Sx

= .

x

,

. n - l

hvor

--

..........._~~..-

---------

(l) med xl = a, x

"

n

SKx =

<:::;

Af; .. ,

le

= l

2

xk:



(~= i XkY
n

her er xl' •.. , Xn en række observationer, og s x er det
beregnede skØn over deres spredning, hvis deres middel
værdi ikke er kendt (Leunbach, s. IX - 6).

Chi 2

(5)

= SKx

(!;2

med f

=n

- l frihedsgrader (Leunbach, s. X - 4).

SKx er defineret som ]. (4), og
spredning for x k •
(6)

es

er den teoretiske

_ x
u-

i .

Her er x en observeret værdi, og 6 sens teoretiske spred
ning. Det testes, om det kan accepteres, at x har middel
værdien nul (Leunbach s. VI - 7).

- _.......

_-----~

APPENDIX

II

Regressionsanalysen af forskydningerne som funktion af
rotationshastigheden
hele analysen er i det fØlgende gennemgået for en
enkelt forsØgsperson ved en af de to instruktioner.
Lad nu (d)~ stå for gennemsnittet
forskydninger
ne over stimulus stederne for et bestemt ~ og lad ?lJ (d~
sta for denne stØrrelses teoretiske middelværdi. Lad end
videre s(d)o( stå for den beregnede spredning på denne
værdi og lad i (d)o< stå for den teoretiske spredning
på (d)o( •
Hvis vi nu antager, at både middelværdien og spred
ningerne er lineære funktioner af o< ) har vi altså

og
(2)

s (d)o( ~

~

Cd) Cl( = t O •

Of + d O'

hvor tegnet Il ~ I~ betyder "estimerer!!.
Da en af forudsætningerne for at gennemfØre en sæd
vanlig regressionsanalyse er, at den afhængige variabels
spredning er konstant, indfØres nu en korrektions funktion
af c4 , r _.I defineret ved
'"'"
(3)

d

r::
O(

I

O

t l . o ( + dl
O
O

De korrigerede værd
(4)

for o( og (d:)b('

xc(:: ro( . o(

og
(5)

yo(:: ro( • (d)o(

Af (2), (4) og (5) fås
(6)

hvor

. - _....... _ - 

to ..

\7

.i,.-.d
..,

""""'-

.......;(tI

5

o(

diO· t Di • o(

at
+ do
=
i
+ dO

bliver nu

eller
(8)

tå

=b

to

+ (fT" • do'
O

Af (2), (3) og (5) fås nu, at
s(yC( )

(9)

~

= dO·

6(yo( )

Af (6) ses, at Yot' er fordel t omkring en lineær funk
tion af x o( , og af (9), at Yo( har konstant spredning.
Der kan derfor gennemføres en regressionsanalyse på
(x o( ,

y ~

).

IfØlge Kemp & Nielsen (1959, s. 109), formel (71)
vil regressionslinien gå gennem (x, y), hvor x er gennem
snittet af x (){ ,og y er gennemsnittet af Yc:;,.,/ , og liniens
hældning b (d~r estimerer b i (6» være
n.I

(la)

b

1 Kx~

=

-

X)(Yof

- ~il

SKx
hvor
(Il)

r~ng

SK

(8)

(13)

-,

(x

g(

- -x) 2 •

Estimatet dO for dO vil være regressionsliniens skæ
med den lodrette akse, altså

(12)
Af

;::.

= o<

x

--"

dO

=Y -

x . b.
c-J

--..;

og (12 ) fås estimatet to for to
ti
ti
-'
O
O .. -x) . b.
(l
(fT"
..
y
+
d'
to =

---

-

O

O

Af Kemp & Nielsen (op_ cit.) s. 113 øverst fås
at variansen pa b er
Q

(15)

nu~

,~

"6 2 (1;') = ~2(y

o(

)

......

~ (x
~
'o(

-

-

x)

2

Af (9), (Il) og (15) fØlger dernæst) at
(16)

6

2

f'",i.

(b)

då 2

=~
x

..

_--_... ~. __...~-_ - - - - - - - - - - - - - - - - 
..

Regressionsanalysen er udfØrt under den yderligere
forudsætning (som ikke er testet), at yo( er normalt
fordelt. Hvis dette er tilfældet, er y og (y~ - y) u
- ......,
korrelerede, og dermed er y og bukorrelerede, d.v.s.
(17)
hvor

t} ..... -

/"../1

{/ (y, b) :: O,

(/(y,

'b)

er kovariansen for y og

'b.

,..J

",....,

Af (12) og (13) fremgår det, at dO og to er lineære
funktioner af y og 1)'. Varianserne og kovariansen for dO
,...,
og to kan derfor let udledes af (14), (16) og (17). Vi
får, at
-2
6 2 (do) = &2 (y) + x 2 • 6 2 (b) = d'O 2 . l + xSK ),
(18)
x
ti
t'o 2
2
6 2(y) + (l - -,o ..  x) • ~ 2 (b)
(19)
6 2 o = (crr)
do
o

(n

(t' )

::

t' 2
n o

og
(20)

?7Cd O'

+

ti
tO)

;:

;:

O

d'O
dI .
O

- 2
(då - t'O . x)
SKx

t'O 
- x-Cl - ::IT-x)
dO

6 2 (y)

Do

x

+ SK

.. (t'hx 
x

O

.J 2 (b)

doil
,...J

Endelig bliver korrelationskoefficienten for dO og
,-..)

to
(21)

J

--'

........,

(do' tO)

::

Zf(dO' tO)
6 <Cfo) " 6 (1:"0 5

Selve de numeriske beregninger blev programmerede
i GIER-Algol III og gennemfØrt på en GIER datamaskine på
KØbenhavns Universitets Hatematiske Institut, afdeling
for numerisk analyse

viser
fiksation
før blink

N

C

..

N

li

N

N

II'!

Ivr

M

M

hoved

S

S

fiksation
efter blink

F

P

S .... H

.,.

U

H-

U .... F

...;>

;({

W

W

V{

1'1

T"1

M

N

S

S

S

F

F

--

li

H

F

+

TI

W
"ft

C

~-

~

U

.

TABEL l:
ForsØg I: Kombinationerne ar
uafhængige variable., bortset
fra stimulusstedet. Hver
jle angiver en simultan kombination
af variable. Kombinationernes rækkefØlge fra venstre til hØj
r'e SV2irer
ræk.'<.efjblgen i forsØget. Pilene angiver, hvilken
der er ændre1:
kombina.tion til kombination ~ Om be
tydningen af
enkelte bogstaver, se s. 33-34.

forsøgs~

person

SMJ

IR

JlJ;t1I>

E:TR

A'I'

OSJ

5.0

3.'7

1.3

0.7

0.'7

1.9 11.3

12.0

14.0
16. '7
16. '7
"16
".. .. 3
Ll.?

uafh.

var.

NOS:&'

18.0

+1.5

8.0

13.0
10.7

14~7

1.3

21.7

2~2

2.8

8.7 14.3
19.3 18.3
5.3
9.3

WMHU
WMSU

4.0
4.7

8.3
5.3
0.7

O~O

-'-'2. "'(

7.0

+2.0

6.8

7.0

WMSF

+3.3

4.2

13.0

.2.7

WOS.E1

j.7

+1.7

' 3.3
4.7
+2.3

'"':-4.7

~LO

3
g.O
5.0

gen.sn.

7.9

d

j.e

b.4

7.9

11.6

NMS·ll
N11SU
NNHU
N'lYIHF

12.7

mIHl,'

'I ••
c..

11.7

8.0
"ol t
_l

3

..

+

9.0
8.0
c' j ,

'L'ABEL 2;

ForsØg I : Gennemsnitte't over sti.ml).lust;;tederne af forskydn

b)

a)
N

W

0 .. 4

IiiS]\

4.8
11_3

JYISU

10.5

4,,9
4-.8

MHF

11.,4-

5.9

1fIHU

9.9

4. ;:;-'

gen .. sn ..

9 .. 6

4.1

CSEi

p
v

1<1

NSF
WSF

0.4-

11.3
4.. 9"

gen.sn.

2.6

8.1

4.8

...

CJ

d)
:"'---..F

'-'

c;

H

NMF

11 .. 3

11.4-

~~!'!S

1~

.. 3

10.5

NMU

lO~5

Nr1m:

11~4

9.9

\'mF

4.9

vIMS

\v1VlU

,L8

9 .. 9
5.9
4.5

4"9
5 .. 9

4.8
4.,5

geu$sn ..

7.9

7~9

8.4

7ft4

Wllffi

gen.sn

4

U

TABEL 3:
ForsØg I: Gennemsnittet over stimulusstederne og forsØgsperso·
nerne af forskydningerne, jfI'. sØjlen længst til hØjre i Ta
bel 2, se s. 42.

o

30

60

SI~!IJ

4.9

5~4

13.4

AW"'D

.....

}.3

3.8

ETR

7~O

4.3
9.7

Avl

6.1

OSJ
PO

stimulussted
forsøgsperson

J";;

iL5
8.2

12~4

12.j

9~8

2 '"./h

2.3

3.1

TN

10 .. 7

9 ,,-?

12 .. 4

gen~sn_

6.7

7.6

8 .. 5

Cl

(;;

TABEL 4:
ForsØg I: Gennemsnittet over de uaf~~gige variable, undtagen
stimulusstedet ) og over forsØgspersonerne, undtagen fors,øgspe,r
son IR, af forskydningerne, se s. 44,

forsøgs
person

SJ'1<J

IR

A1!'P

.l!;TR

AW

OSJ

NeSli'

10.0

7~5

5.9

6.7

5.1

7.2'

NI"ISF

6.5

3,,3
,t; 3

4.2

649

3 " :),-

7.0

5.6

5.1

l

4.9
8.2
3.8
2.5

7.1

9.'7

4.1

4.2
2.5

9.9
5.8

6.7
3.6
1.7
4.2

uafh.

var.

,,

..

.

,;;:
.- -'

10.4
2.1

NMSU

12.5

NMHTJ

5.0

N!VIHF

'1. 2

WMHP'
v/'r-iHU

3.6

5.2
4.1
5.9

4.5

5.6

WMSU

:1. 7

5~7

W~1S:&1

6.4

5.0
4.5

4.1
2.0
3.3

1.5

3.5

2. :1

0.0

WCSli'

14.0

2.9

6.4-

8.4-

2.7

3.0

7;1

4.9

4.9

5~1

4ø?

4.6

gen.sn.

~

TABEL
- , - -5:

ForsØg I: Spredningerne over stimulus stederne af fOY's~yd

bJ

fil

N"

~'1

eSF
MSF

6.4
5.0

NSF
WSF

J1SU

6~2

IvlifF
I\lliU

5.4
5.4

5.2
3.. 5
3.7
3.5
4.3

gen. an"

5$7

4 .. 0

gen.sn.

0

c)

C

M

6 .. 4

5.2

5.. 0
3 • ..1r;:.

5_8

4 .. 2

F

U

d)
Cl

'-"

li

1~r1F

5.0

5~4

Ni'iS

5.0

6,,2

N!<ID

5.. 4

!1f.1I/ffi

5,,4

5.4

w"MF

6.2
3.5

'\!l:r~1S

3.5

3~7

WMU

3.7

3.. 5
4.3

WM"Jl

3+5

4,.3

gen .. sn.

4.6

4.7

genQsn.

4,,3

4.9

ForsØg I: Gennemsnittet over forsØgspersonerne af spredningerne
i Tabel 5~ jfr.
sØjlen længst til hØjre i Tabel 5, se s. 45.

!;i)

b)
N

\'!i

r -.

eSF

Oj

pIS}!'

L.';..1.

i'riSU
rlfrlF

57
48

r~"m

?c:

70
63
67
56
44

gen.sn" 55

60

~

....

c)

1'1

l'iSF

63

.44

VfSF

7('.
,v

63

gen .. 811. 67

t::
,-"

4

il)
S

H

NTvPJ

44
67

VII~1:El

63

vmu

o,-"I

48
52
56
44

gen..sn" 60

50

NI~F~

C

Nl\lS

F

Fu

44
48

67

56

52
67
44

gen. sn" 53

57

\\11\~U

J..\.i.u,1

WNS
WIlli

63

7;

ForsØg I: De. procer::tiske hyppigheder af angivelse af sikkerheds'
interval fort alle forsøgspersonerne ti l s ammer. , se s ~ 45.

a)

.b)
N

eSF
MSF
MSU
MHF
MHU

W

44

30

26

19

41
15
22

33
26
19

gen.sn. 30

25

c)

>---M

44
30

26
19

gen. sno 37

22

NSF
\'lSF

d)

S

H

26
41
19
33

15
22
26

gen.sn. 30

20

Ni'1F
NMU
WMF
WMU

O

19

NMS
NMH
WMS
WHH

F
26

U

41
2 Lr )

15
19
26

19

gen.sn. 21

29

33

TABEL 8:
ForsØg I: De procentiske hyppigheder af angivelse af udtværing
af blinket for alle forsØgspersonerne tilsa.mmen, se s. 47.

-------------------------------------------

----

er
NCSF
NMSF
NMSU
NMHU
NMHF
WMHF
WMHU

11.4
5.9 X
4.5

W]\1SU

4.e

Wi'1Sl!'

4.9

WCSF

0.4

4.8
11.3
10.5 x

;9.9

d

t

4.6
14.4
10.0
14.8
12.5
5.4

7.6
7.2
6.b
+1.4

dt

d+ t

4.8
8.6
8.6
7.3
10.0
5.7
3.2

2.5
+0.3
4.4

3.~

J.J

4.7

1.9
+2.2

+0.2
5.8
1.4

7.5

0.8 .

gen.sn.

d+ t

,

2.5

\

TABEL 9:

ForsØg I: d er gennemsnittet over stimulusstederne og over
forsØgspersonerne af forskydningerne, jfr. sØjlen længst til
hØjre i Tabel 2. d er det tilsvarende gennemsnit for
de
t
observationer, hvor der af forsØgspersonen blev angivet ud
tværing
blinket, og d_t gennemsnittet af resten af obser
vationerne, se s. 50 og FIgur ll.
x): For kombinationerne NMSU og WMHF ligger d uden fOE inter
vallet (d , d~ ). Dette skyldes, at i beregningen af d tæller
t
forsØgsperson
fRIs observationcir (der er ~ærligt lave) med
halv vægt, men i beregningen
dt og d_t med hel vægt.

a)

b)
iI

11

es}:'

+0 .. 2

+2~2

I\;lSF

5~8

NSU

lc4

?y;"g'W
"I;,4,L ..

2~5

1.9
3.3
+0.3

II'iHU

7.5

4.4

gen. STI"

3,,5

lq4

C

M

NS]'

+0.2

WSF

+2~2

5.8
1.9

gen .. sn"

+1~2

-+ • .1.

F
5.8

IT

I.'

~

c)

s
NNF

5.8

l~MS

7.5
1.9

gen .. sn"

NMH
lrIi'lS

2.5
l" 9

YiN.1I

+0.3

3 .. 2

TABEL 10;
I: d

1.:

- d -t .

Ifabel 9, se s. 50.

1.4

obs.
nr.
1- 6

7-12
13-18
19-24
2,-30
31-]6
37-42
43-48
49-54
55-60
61-66
67-72
73-78
79-84
85-90
91-96

rotationshastighed
36
60
90
120
lbO

240
300
360
360
300
240
180
120
90
60
36

instruktion
M

10
20
60
::>0
40
JO
10
20
10
30
40
50
60
20
10
30

20
60
50
40

JO
10
20
60
40
50
60
20
10
30
40
50

C

40
30
10
20
60
)0

40
30
50
60
20
10
30
40
50
60

60
50
40
30
10
20
60
50
30
40
50
60
20
10
30
40

50
40
30
10
20

30
10
20
60

bO

40

)0
40
60
20
10
30
40
50
60
20

JO

JO

10
20
10
30
40
50
60
20
10

TABEL 11:
ForsØg II: ForsØgsdesign. M og C står for henholdsvis medfØlgende
og centrumsfiksation. Tallene i de seks kolonner .længst til hØj
re er stimulusstederne . Rotat-.i.onshastighederne er målt' i grlsek,
se s. 54-55.

stimulus

sted

SMJ

IR
AFP

ETR
AW
OSJ
PO
TN
NP

gen.sn.

gen.sn

50

60

16.7
6.8
14.0
18.3
16.5
12.2
2 • .3

20.5
8.7
12.3
21.5
22.0
11.8

16.6
6.6
10.6
15.8
19.0
10.6

j.5

18.2
7.3
12.3
15.0
17 • .3
10.5
2.e

~.U

j.8

21.7
15.5

le.5
13.8

16.5
14.3

19 • .3
17.2

13.8

19.7

18.4
15.2

12.9

12.7

12.7

13.7

15.0

12.9

10

20

30

40

12.0
7.0
4.3
14.0
15.6
9.0

16.0
3.8
11.3
11.3
21.3
9.9

16.0
5.8
10.0
14.7
21.3
10.:>

4.0

5.3

20.2
10.5
10.7

forsøgs
person

.--

TABEL 12:
ForsØg II: MedfØlgende fiksation~ Gennemsnittet over rotations
hastighederne fra 36 gr/sek til 240 gr/sek af forskydningerne,
se s. 57 og g~nnemsnitskurven på Figur 12.

~

...

_~

...

_ _.... _ 

forsøgs
person

SMJ

IR
AFP
ETR
AW
OSJ
PO'

TN
NP

gen.sn.

stimulus
sted

20

30

40

50

60

3.9 10.0
4.8
0.9
4.1
1.7
+0.1
4.1
13.3 11.3
6.0
7.7
+1.8 +0.9
10.4
7.4
8.8 ·13.5

8.6
4.9
9.4
9.4

13.9
7.5
3.4
13.8
13.5
12.1
+0.6
3.8
17.4

15.3
4.5
1.3
16.4

12.0
1.4
9.0
12.8

14.5
3.0
9.4
11.5
12.9
12.1
+0.3
8.6
15.3

10.4
+2.0
6.5
19.0

11.0
4.4
4.9
9.2
12.0
10.0
+0.7
7.6
14.4

8.8

9.6

9.4

9.0

8.1

10

4.8

6.9

11.~

<j.3

gen. sn

TABEL 13:
ForsØg II: Centrumsfiksation: Gennemsnittet over rotationsha
stighederne fra 36 grlsek til 360 grlsekaf forskydningerne,
se s. 57 og Figur 14.

stimulus
sted
rotations
hastighed
36
60
90
120
180
240

gen.sn.
300
360

gen.sn.

10

20

30

40

50

60

5.3
7.0
8.9
13.3
14.2
15.7

6.6
10.3
12.3
13.6
15.9
18.8

4.3
10.8
11.7
13.7
16.6
19.0

6.9
8.8
10.6
10.4
19.0
20.6

6.2
8.1
"10.4
15.9
18.8
22.8

5.4
10.4
14.2
17.7
18.8
23.7

5.8
9.3
11.3
14.1
17.1
20.1

10.7

12.9

12.7

12.7

13.7

15.0

12.9

11.9
14.8

17.9
19.8

18.9 . 19.8 22.9
19.7 17.8 . 20.2

23.2
19.0

19.1
18.6

TABEL 14:·

ForsØg II: MedfØlgende fiksation: Gennemsnittet over forSØgs
personerne af forskydningerne. De to nederste rækker er ikke
medregnet i gennemsnittet, se s. 57 og Figur .12 og 13.

stimulus
sted
rotations
hastighed

36
60
90
120
180
240
300

360
gen.sn.

10

20

30

40

6.1
3.1
5.4
4.0
3.3
4.4
6.8
4.9

6.0
7.2
8.0
7.9
4.0
6.8
7.6

7.6

6.8
6.6
8.4
9.1
9.9
9.6
9.3
10.4

8.3
8.3
8.4
8.0
12.0
11.8
9.7
10.8

4.8

6.9

8.8

9.6

50

60

8.4
5.8
4.9
5.7
1,0.1:", ' 5.9
8.1,~
8.4
10.7
8.9
11.2 10.0
8.2 14.3
13.6 12.8
9.4

9.0

gen.sn.

6.9
6.0
7.7
7.6
8.1
9.0
9.3
10.1
8.1

TABEL 15:

ForsØg II: Centrumsfiksation: Gennemsnittet over forsØgspersoner
ne af forskydningerne, se s. 58 og Figur 14 og 15.
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_"_.-
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_
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_

rotations
hastighed
36
60
90
120
180
240
gen.sn.

300
360

forsøgs=
person

SMJ

IR

AFP

ETR

AW

OSJ

PO

8.2
12.3
14.2
15.5
23.3
25.8

1.3
4.0
5.5
9.5
14.2

2.7
5.2
7.8
14.8
15.8
17.3

8.7
9.2
15.S
19.0
20.3
21.8

5.0
15.7
12.S
20.7
26.7
33.3

7.8
6.5
11.0
11.5
13.8
13.2

2.3
4.5
3.7
4.8
2.7
5.0

16.6

6.6

10.6

15.8

19.0

10.6

3.8

27.8
31.5

6.2
11.3

9.8
5.5

1,.3
8.0

31.5
25.2

22.2
23.2

8.0
2.8

5.0

TABEL 16:

ForsØg II: MedfØlgende fiksation: Gennemsnittet over stimulussteder
De to nederste rækker er ikke medregnet i gennemsnittet, se s. 58,
18 til 26.

rotations
hastighed

36
60
90
120
180
240
300
360
gen.sn.

forsøgs
person

SMJ

IR

AFP

ETR

AW

OSJ

PO

4.5
6.7
8.5
10.7
14.3
12.8
14.0
16.7

4.0
5.0
3.5
4.3
2.8
3.2
6.2
6.0

5.0
5.0
6.2
4.2
3.8
4.5
5.5

5.0

7.3
8.0
11.5
10 .. 2
9.7
11.3

4.7

4.5
9.3
9 .. 3
11.3
12.2
11.0
10.7

12.7
8.0
10.2
.2
16.2
12.0
10.5
1,.8

12.8

2.0
+3.0 '
-:-0.2
0.3
-:-6.5
+1.8
0.0
j.7

11.0

4.4

4.9

9.2

12.0

10.0

+0.7

9.5

TABEL 17:
ForsØg II: Centrumsfiksation: Gennemsnittet over stimulusstederne
s. 58, Figur 15
Figurerne 27 t
35.

forsøgs
person

SMJ

IR

AFP

ETR

AW

OSJ

PO

36
60
90
120
180
240

5.3
7.1
6.0
3.0
5.6
4.5

2.1
1.8
1.5
2.8
3.5
6.2

4.~

6.7

1.5
4.4
3.3
5.5
?6
7.,

3.1
5.5
4.7
5.4
4.4
4.0

2.1
3.8
5.4
6.9
4.4
5.6

3.5
4.2
3.1
2.3
2.7
3.8

300
360

6.0
8.4

8.4
6.6

8.2
2.5

10.5
6.8

5.9
4.6

7.2
9.5

5.7
3.1

rotations
hastighed

3.1
3.1
6.0
4.8

TABEL 18:

ForsØg II: MedfØlgende fiksation: Spredningerne over stimulusstede
se s. 58 og Figur 16.

rotations
hastighed

36
.60
90
120
180
240
300
360

forsøgs
person

SMJ

IR

AFP

ETR

A\'l

OSJ

PO

3.7
5.4
2.7
?O
7.j
6.0
7.1
9.1

2.1
3.8
4.7
3.1
2.0
4.6
3.1

4.6
6.1
5.3
5.8

5.1
4.3
6.8
6.7
7.1
7.7
9.3
7.5

4.1
2.8
3.1
4.0

3.1
4.4
5.6
4.3
,.0
7.,
4.4
7.8

3.9

7.9

7.2
4.6
4.0
5.5

,.8
5.0
5.4
7.4

2.8

3.3
4.0
1.6
J.8

3.3
2.7

)

TABEL 19:

ForsØg II: Centrumsfiksation: Spredningerne over stimulusstederne
s. 58 og Figur 17.

centrums
fiksation

medfølgende
fiksation
to
do
grader msek

do
grader

to
msek

5.9 x
+0.4'
0.9
6.9 x
3.3x
6.3 x
3.1x
5.0 x
9.3 x

aa x
5a x
8l x
74 x
l30 x
36 x
6
lllJe
48 x

4.9 x
3.7 x
5.1 x
5.4 x
9.9 x
B.l x
+1.1
.6.4x
~
l3.2 x

35 x
4
+1
22 x
12
11
2
7
7

4.5 x

70 x

6.2 x

lIx

forsøgs
person

SMJ
IR
AFP
ETR
AW
OSJ
PO
TN
NP

gen.sn.
fælles teoretisk spredning
teoretisk kor
relationskoef
ficient
Chi 2 (f=8)

l"

1.39

11.4

+0.85
38.8

89.4

7.0

1.22

+0.82
86.4

20.9 ,. 15.5

TABEL 20:

ForsØg II: MedfØlgende og centrumsfiksation: Angående forkla
ring, se s. 69-60. Se endvidere Figurerne 36-39.
x): Tallet signifikant
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FIGUR l:
Det præliminære forsØg med et blink: Stimulussituationen, se
s. 3.
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FIGUR 2;
Det
se s. 3-5.

forss;tig med

et

blink: ForsØgspersonens percept,

t
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i

A.
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FIGUR 3:
Det præliminære forsØg med to blink: A: Stimulussituationen.
B: ForsØgspersonens percept ved lokalisering i det statlske
system. C: . Forsy.Sgspersonens percept ved lokalisering i det be
~ægende system~ sp s. 6-9.

FIGUR 4:
Roterende skive) efter Rubin (1949, s. 257).

s. 12.

•

p

f
o

FIGUR 5:
Illustration
vektorerne

(t)

den simultane reDræsentation af punktet P ved
og vo(t) + vp(i:'). Se s. 13, ligrting II.

fl---------/oo GWI------~~;

FIGUF. '6 :

"Fors

I

II: Apparatet set

) se s. 27 -; 8 •

FIGUR 7:
ForsØ;; I og II: Skematisk Tværsnit af apparatet. Apparatets for
sid.e ;~r. til venstre .. SniTtet går gennem akslen. Desuden ses IDQ
to:r'er og kæden, der trækker ski",Jen. Se s~ 27--28.
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FIGUR 8:
ForsØg I
s lystæt hed (Bj som funktion af
posltlon l
lyskilden (
stiplede l
giver blinkets gennemsnitlige
se s. 28.
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FIGUR 9:
ForsØg I og II: Blinkets varighed (
) som funktion af
hastigheden (
). Se s. 29 og s. 54.
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FIGUR 10:
I og
itmel1 -t
produktet af blinkets gennemsni-'clystæthed eB, må.lt i millila11lberts, jfr. Figur 3) og dets
(.rr ,målt i msek, j
. Figur 9). Se s. 29 og s. 54.
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FIGUR 11:

I:
Tabel 9. Der er afsat et
hver kombination
af de uafhængige variable, bortset fra stimulusstedet~ se s. 51.
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FIGUR 12:
ForsØg II: MedfØlgende fiksation: Se Tabel 14. Der er tegnet en
36
sek
240 grlsek)
kurve for hver rotationshastighed (
S er .;timulusstedet. Den lIfede n
er for gennemsnittet (o)
over 1:'otationshastighederne. Se <.fabel 12 eller Tabel 14 og s. 57
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FIGUR 13:
ForsØg.

Der sp
nerne
ro·tat

fiksation: Ss rabel
eller Tabel 16.
for gennemsnittet Cd) over fors0gsperso
stederne af
som fun.ktion af
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(SL
s. 58.
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FIGUR 15:
ForsØg II: Centrumsfiksation: Se Tabel 15 eller Tabel 17. Der
er tegnet en kurve for gennemsnittet (d) over forsØgspersonerne
og stimu1usstede:rme af forskydningerne som funktion af rotations
hastigheden (Q(). Se s. 58.
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FIGUR 16:
ForsØg II: MedfØlgende fiksatio~: Hvert punkt er gennemsnittet
over f0rsØgspersonerne af spredningerne (s(d)) over stimulus
stederne af forskydningerne for den pågældende rotationshastig
hed (c(J (Se Tabel 18). Ligningen for den rette linie er bereg
net ved en simpel regressionsa~alyse. Se s. 59.
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FIGUR 17:
Forsøg II: Centrumsfiksation: Hvert pu,.,kt er gennemsnittet over
forsØgspersonerne
spredningerne (s(d» over stimulusstederne
forskydningerne for den pågældende rotationshastighed (c:J:).
(Se Tabel 19). Ligningen for den rette l
er beregnet ved
en s
l regres,sionsanalyse, se s. 59.

FIGUR 18:
Forsytig II; Hedfølge.nde fiksation ; ForsØgsperson SHJ. Gennem
. snittet (d) af forskydningerne over stimulusstedet som funktion
af rotatior:.shastigheden Ce=(). Se Tabel 16 og s. 58.
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"Forsøg Il: HedfØlgende fiksat
: Forsøgsperson IR. Gennemsni t·te1
Cd) af forskydningerne over stimulusstedet som funktion af rota
tionshas~igheden (C1~)< Se
16
s. 58.

•
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FIGUR 20:
HedfØlgende fiksation ; ForsØgsperson AFP.; Ge.nnem
) af forskydningel'ne over stimulusstedet som funk
tion af rotation
igheden (~). Se
16 og s. 58.
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FIGUR 21:
F01"'S~;g
-=- MedfØlgende fiksation : forsØgsperson ETR. Gennem
snittet (o) af forskydningerne over stimulusstedet som funktion
rotationshastigheden (oG). Se Tabel 16 og s. 58.
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FIGUR 22:
ForsØ~ II: MedfØlgende fiksation: ForsØgsperson AW. Gennemsnit
tet Cd)
forsky~ningerne over stimulusstedet som funktion af
'rotationshastigneden (oG). Se Tabel 16 og s. 58.

FIGUR 23:

ForsØg r=: MedfØlgende fiksation: ForsØgsperson OSJ. Gennemsnit
-tet (d) af forskydningeI'ne over stimulusstedet som funktion ar
rotationshastigheden (cG). Se Tabel 16 og s. 58.

ForsØB. II: Hedfølgende fiksation: ForsØgsperson PO. Gennemsnit
tet (d) ~f forskydningerne ove~' stimulusstedet som funktion af
rotation3has~igheden (~). Se Tabel 16 og s. 58.
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FIGUR 25;
.F()J~S

ic)r~:s
sperson TI\]' " Genr~emsnitover 5timul'.lSstedei: som funktion af

Se 'I'aJ)el 16

FIGUR 26:
?orsø.g II: Hedf;:6).gende fiksation ; ForsØgsperson NP~ Gennemsnit
·tet (d)
forskydningerne over stimulusstedet som funktion ar
rotat
:;:;hastigheden {(~). Se Tabel 16 o.g s. 58.
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ForsØs;. II:
fiksation : ForsØ.gsperson
. Gennemsnit
tet (d) af forskydningerne over stimulusstedet som funktion
. rotaticnshastigheden (ex:;).
Tabel 17 og s. 58.
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ForsØg II; C€ n trumsfiksat
ForsØg&person IR. Gennemsnittet
(d) af forskydningerne over stimulus stedet som funktion af ro
igheden (DC). Se Tabel 17
s. 58.
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FIGUR 29:

forsØg II: Centrumsfiksation: ForsØgsperson Arp. Gennemsnittet

(d)

forskydningerne over stimulusstedet som funktion af

-tationst:astigheden (oG). Se Tabel

og s. 58.
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fIGUR 30:

II: Centrumsfiksation: ForsØgsperson ETR. Gennemsnittet
forskydn~~gerne

over stimulusstedet som funktion af ro
tationshastighed'en (oG.,. Se Tabel 17 og s. 58.
(d)

fIGUR 31:
ForsØg II; Centrumsfiksat
: ForsØgsperson A\'J. Gennemsnittet
(d) af f<;)rskydningerne over stimuluss-tedet som funktion
rotaticnsh3_stigheden (04). Se Tabel 17
s. 58.
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ForsØg II: Centrumsfiksation: ForsØgsperson OSJ~ Gennemsnittet
(d) af forskydningerne over stimulusstedet som funktion
ro
tationshast
(oG). _
17 og s. 58.

JA~.

! v l

)(

Ot

]t

,----~~----------~-----

FIGUR 33:
,Forsøg II:

Centrufusfiksation; ForsØgsperson PO. Gennemsnitte-t
(d)
forskydningerne ov~r stimulusstedet som funktion af ro"""
t:ationshastighede::1 (t::I!:).
. Tabel 17 og s. 58.

NB! Bemærk det·særlige begyndelsespunkt på den lodrette akse
denne for-søgsperson.
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FIGUR
IT- Ce~trumsfiksation:
forskY&Lingerne over
igheden (~). Se Tabel 17
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FIGUR 35:
ion: Fors~gsperson NP. Gennemsnittet
stimulus stedet som. funktion af ro
s. 58.
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FIGUR 36:
Fors.~;)g II: NedfØlgende fiksation : SaJI'Jnenhængen mellem dO og
for de enkelte
Tabel 20
s. 60.
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En kybernet
model for integration
sensol"'iske og motoriske
impulser i det
11e system, frit efter von Holst (19:]0 og
1954)~ Bogstaverne står for C ;:: cowmand, E ::: efference, EF ~ ef
fector, DS ::: distal stimulus, PS ;:: proximal stimulus, A ::: affe-
renee,
ske.l,

:;: efference copy, P :;:
bevægelserne

. "Effeci:or" er en mu
et sanseorgan HreceptorlT. uKas

(fort.)

sernel! er enheder, der adderer eller subtraherer indkommende im
pulser og sender resulta1:et videre. Et 11+" står for" at en ind
kommende impuls adderes i resultatet, et 11_" a1: den subtraheres.
Den nederste kasse er blot en anskueliggØr'else af en regel for
indflydelsen af bevægelsen
receptorer på de proximale stimu
li, som kan udledes af simpel geometri og fysik. De to. andre
kasser er derimod hypotetiske mekanismer i centralnervesystemet.
Angående definition af processernes værdier i modellen, se s.
65-67.
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