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Περίληψη
Η προσαρμογή έχει χαρακτηριστεί ως το μικροηλεκτρόδιο των ψυχολόγων
(Frisby 1979, όπως αναφέρεται σε Anstis et al. 1998) γιατί μας επιτρέπει να εξάγουμε
συμπεράσματα από ψυχοφυσικά πειράματα σχετικά με τον τόπο της προσαρμογής.
Εξάλλου όπως πολύ εύστοχα έχει σημειώσει και ο Mollon (1974), «αν
προσαρμόζεται, υπάρχει» (“if it adapts, it’s there”). Ένα από τα εργαλεία που
χρησιμοποιούμε συχνά προκειμένου να ερευνήσουμε τα αποτελέσματα της
προσαρμογής νευρώνων σε κατεύθυνση, κίνηση αλλά και χρώμα είναι τα
μετεικάσματα (After Effects). Το δημοφιλέστερο και ίσως το παλαιότερο από αυτά
είναι το μετείκασμα κίνησης (Motion After Effect - MAE), γνωστό και ως πλάνη του
καταρράκτη. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα αντιληπτικό φαινόμενο σύμφωνα με το
οποίο μετά από παρατεταμένη έκθεση σε ένα ερέθισμα που κινείται προς μια
κατεύθυνση, ένα στατικό ερέθισμα μας φαίνεται να κινείται προς την αντίθετη. Αν
π.χ. κοιτάξουμε για περίπου ένα λεπτό τα νερά που τρέχουν σε έναν καταρράκτη
(προσαρμογή σε κίνηση προς τα κάτω) και κατόπιν κοιτάξουμε τις πέτρες που
βρίσκονται δίπλα σε αυτόν θα δούμε τις πέτρες να κινούνται προς τα πάνω. Η κύρια
νευροφυσιολογική εξήγηση που δίνεται στο φαινόμενο αυτό είναι η ύπαρξη
ανταγωνιστικών πληθυσμών νευρώνων και στην υπερίσχυση του ενός από αυτούς
ύστερα από παρατεταμένη ενεργοποίηση του άλλου (adaptation fatigue).
Μια άλλη μέθοδος, αυτή του οπτικού συνωστισμού (visual crowding)
χρησιμοποιείται προκειμένου να «εξαφανίσουμε» ερεθίσματα από το περιφερειακό
οπτικό πεδίο λόγω γειτνίασής τους με παρόμοια ερεθίσματα που ονομάζονται
παρεμβολείς (distractors ή flankers). Προκειμένου, λοιπόν, να διερευνήσουμε τη
σχέση της έντασης του ΜΑΕ με την αντιληπτική επίγνωση/συνείδηση καθώς και τον
τόπο στον οποίο επιτελείται η προσαρμογή, συνδυάσαμε τον οπτικό συνωστισμό με
προσαρμογή σε κίνηση προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση (πάνω). Συγκεκριμένα
χρησιμοποιήσαμε ως κύριο ερέθισμα κινούμενες κουκίδες μέσα σε κύκλο (Random
Dot Display - RDD). Το ερέθισμα εμφανίζονταν στο περιφερειακό οπτικό πεδίο, ήταν
στοιχισμένο στον κατακόρυφο μεσημβρινό και περιείχε κίνηση μεταβαλλόμενης
έντασης. Η ένταση της κίνησης καθορίζεται από το ποσοστό των κουκίδων που
κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση (κίνηση συνοχής – motion coherence). Στην
συνθήκη του συνωστισμού χρησιμοποιήσαμε ως παρεμβολείς 2 RDDs, ένα πάνω και
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ένα κάτω από το κυρίως ερέθισμα, στα οποία όλες οι κουκίδες κινούνται προς τυχαίες
κατευθύνσεις (0% κίνηση συνοχής).
Στην πρώτη φάση του πειράματος, το έργο των συμμετεχόντων είναι να επιλέξουν
την κατεύθυνση της κίνησης (πάνω ή κάτω) στο κυρίως ερέθισμα, το οποίο σε κάθε
δοκιμή (trial), παρουσιάζεται και με διαφορετική κίνηση συνοχής (method of constant
stimuli). Με τον τρόπο αυτό θα μετρήσουμε τις επιδόσεις των συμμετεχόντων σε
αυτό το έργο ως ποσοστό σωστών απαντήσεων σε συνάρτηση με το ποσοστό
συνοχής της κίνησης, ώστε να πάρουμε την ψυχομετρική καμπύλη (psychometric
function) και το κατώφλι ανίχνευσης κίνησης, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις:
χωρίς ή με οπτικό συνωστισμό. Στη μια περίπτωση το κύριο ερέθισμα θα εμφανίζεται
μόνο του (χωρίς συνωστισμό) ενώ στην άλλη με τους δύο παρεμβολείς πάνω και
κάτω από αυτό (με συνωστισμό). Ο συνωστισμός αναμένεται να αυξήσει το ποσοστό
της κίνησης συνοχής που θα χρειαστούν οι συμμετέχοντες προκειμένου να δώσουν
σωστές απαντήσεις σε ένα ποσοστό 75% (αντιληπτικό κατώφλι – threshold). Το
μέγεθος της αύξησης αυτής, που ισοδυναμεί με μείωση της ικανότητας ανίχνευσης
της κατεύθυνσης κίνησης, στο αντιληπτικό κατώφλι είναι το μέτρο που καθορίζει αν
δούλεψε καλό ο συνωστισμός ή όχι.
Έχοντας, λοιπόν, εξασφαλίσει ότι ο συνωστισμός δούλεψε ως έπρεπε, στη
δεύτερη φάση της έρευνας αυτής θα εξετάσουμε κατά πόσο η ένταση του ΜΑΕ
καθορίζεται από την ένταση του ερεθίσματος που το προκαλεί ή από το βαθμό στον
οποίο αντιλαμβανόμαστε αυτό το ερέθισμα. Για το λόγο αυτό θα συγκρίνουμε την
ένταση του ΜΑΕ μετά από προσαρμογή σε κίνηση συνοχής 100% (όλες οι κουκίδες
κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση και συγκεκριμένα προς τα πάνω) σε δύο
συνθήκες: χωρίς και με οπτικό συνωστισμό. Η ένταση του ΜΑΕ θα μετρηθεί ως το
ποσοστό των κουκίδων που πρέπει να προστεθούν στο ερέθισμα ελέγχου (ακόλουθο
της προσαρμογής ερέθισμα) προκειμένου αυτό να φαίνεται ότι κινείται προς τυχαία
κατεύθυνση (Null Test Method – Blake & Hiris, 1993). Όσο μεγαλύτερο είναι το
ποσοστό των κουκίδων, τόσο μεγαλύτερη είναι και η ένταση του ΜΑΕ. Αν, λοιπόν, η
ένταση αυτή προκύψει ίδια και στις δύο συνθήκες (χωρίς - με συνωστισμό) τότε
συμπεραίνουμε ότι ο κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει το ΜΑΕ είναι η ένταση του
ερεθίσματος άσχετα με το αν αυτό γίνεται αντιληπτό ή όχι. Διαφορετικά, εάν δηλ. η
ένταση του ΜΑΕ διαφοροποιείται στην συνθήκη του συνωστισμού, ο κρίσιμος
παράγοντας που επηρεάζει το ΜΑΕ είναι η αντίληψη. Και εδώ προκύπτει η ανάγκη
για μια τρίτη πειραματική συνθήκη στην οποία το ερέθισμα θα είναι διαφορετικό από
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αυτό της δεύτερης συνθήκης αλλά ίδιο αντιληπτικά. Αν λοιπόν η ένταση του ΜΑΕ
στις δύο αυτές συνθήκες είναι η ίδια, το συμπέρασμά μας, ότι δηλαδή η ένταση του
ΜΑΕ επηρεάζεται από την αντίληψη, ενισχύεται ακόμα περισσότερο.
Τέλος, συγκρίνοντας τις δύο πρώτες πειραματικές συνθήκες (χωρίς – με
συνωστισμό), θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε και συμπεράσματα ως προς τον τόπο
της προσαρμογής. Συγκεκριμένα, αν πάρουμε εξίσου δυνατό ΜΑΕ και στις δύο
πειραματικές συνθήκες (χωρίς – με συνωστισμό) αυτό σημαίνει ότι οι νευρωνικοί
μηχανισμοί του ΜΑΕ προηγούνται αυτών του συνωστισμού. Αντίθετα, αν στη
πειραματική συνθήκη με συνωστισμό πάρουμε λιγότερο δυνατό ΜΑΕ σε σχέση με τη
συνθήκη χωρίς συνωστισμό, αυτό σημαίνει ότι οι νευρωνικοί μηχανισμοί του ΜΑΕ
έπονται αυτών του συνωστισμού.
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Εισαγωγή
Μετείκασμα κίνησης : Σύντομη Ανασκόπηση και Ιστορική Αναδρομή
Το μετείκασμα κίνησης είναι ένα αντιληπτικό φαινόμενο που απασχόλησε
φιλοσόφους αλλά και φυσιολόγους εδώ και χρόνια. Μια πρώτη αναφορά στο
φαινόμενο συναντάμε από τον Αριστοτέλη στα «Μικρά Φυσικά» περίπου το 330 π.Χ.
(Mather et al. 1999) αν και ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος απλά ανέφερε την ύπαρξη
απατηλής (illusory) κίνησης μετά από παρατεταμένη έκθεση σε σταθερή κίνηση,
χωρίς όμως να προσδιορίζει την κατεύθυνση της κίνησης αυτής. Μια δεύτερη
αναφορά στο φαινόμενο έχουμε από τον Λουκρήτιο (περίπου 98-55 π.Χ.) στο ποίημα
του «De Rerum Natura» (η φύση των πραγμάτων- Mather et al.1999) και
ενδεχομένως να είναι ο πρώτος που κάνει αναφορά στην κατεύθυνση της απατηλής
αυτής κίνησης, αν και κάτι τέτοιο δεν είναι και πολύ ξεκάθαρο. Μετά περνάνε αρκετά
χρόνια χωρίς καμία αναφορά στο μετείκασμα κίνησης μέχρι που το φαινόμενο
επανακαλύπτεται στις αρχές του 19ου αιώνα πρώτα από τον Τσέχο φυσιολόγο
Purkinje το 1820 και στη συνέχεια από τον Addams το 1834. Συγκεκριμένα ο πρώτος
αναφέρει (Purkinje 1820/1825, όπως αναφέρεται σε Mather et al. 1998) ότι
παρατηρώντας για περίπου μια ώρα μια παρέλαση με άλογα και εστιάζοντας μετά
στα σπίτια που βρίσκονταν πίσω από αυτά, τα τελευταία φάνηκαν να κινούνται προς
την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν της παρέλασης. Προσαρμογή, λοιπόν, σε κίνηση
προς τα δεξιά (ή αριστερά) κάνει ένα στατικό ερέθισμα (σπίτι) να φαίνεται ότι
κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Λίγα χρόνια μετά, το 1834, ο Addams κάνει
τη δεύτερη αναφορά στο φαινόμενο στην σύγχρονη εποχή, αυτή τη φορά, όμως, ως
«πλάνη του καταρράκτη» (αν και ο όρος αυτός σύμφωνα με τον Verstraten, 1996
κατοχυρώνεται στον Thompson το 1880). Συγκεκριμένα, στους καταρράκτες του
Foyers στη Σκωτία, ένα εκπληκτικό τοπίο, τα νερά των οποίων καταλήγουν στη
λίμνη όπου ζει το τέρας του Λόχνες, μετά από παρατεταμένη προσαρμογή σε κίνηση
προς τα κάτω (τα νερά του καταρράκτη) εστιάζει στους παρακείμενους βράχους οι
οποίοι του φαίνονται να κινούνται προς τα πάνω και μάλιστα με φαινόμενη ταχύτητα
ίση με αυτή που είχαν τα νερά του καταρράκτη.
Το πρώτο, όμως, επιστημονικό άρθρο που αναφέρεται στο φαινόμενο εκδίδεται
αρκετά αργότερα, το 1911 από τον Wohlgemuth (Mather et al. 1998), όπου
περιγράφονται έστω και αδρά οι συνθήκες που προκαλούν απατηλή (φαινόμενη)
κίνηση ενός ακίνητου αντικειμένου. Το δε πρώτο βιβλίο, που δίνει και ώθηση στην

4

ενασχόληση με το φαινόμενο, εκδίδεται το 1960 από τον Holland (Mather et al.
1998), ο οποίος για ελάχιστα χρόνια δεν πρόλαβε να συμπεριλάβει την πρώτη
νευροφυσιολογική εξήγηση του φαινομένου από τους Barlow & Hill το 1963, η οποία
θα εξεταστεί αναλυτικότερα στη συνέχεια.
Στα χρόνια που ακολούθησαν όλο και περισσότεροι ερευνητές ασχολήθηκαν με
το φαινόμενο κυρίως επειδή θεωρήθηκε ως ένα χρήσιμο ψυχοφυσικό εργαλείο για
την μελέτη των νευρώνων που σχετίζονται με την κίνηση στην ανθρώπινη όραση
(Anstis et al., 1998). Ως γνωστόν, η επεξεργασία της οπτικής πληροφορίας ξεκινάει
από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα και μέσω του έξω γονατώδους πυρήνα φτάνει στη
V1 στην οποία συναντάμε για πρώτη φορά νευρώνες που ανταποκρίνονται σε πιο
πολύπλοκα χαρακτηριστικά του οπτικού ερεθίσματος όπως ο προσανατολισμός και η
κατεύθυνση κίνησης. Στη συνέχεια το σήμα μεταδίδεται σε περισσότερες από 20
περιοχές του εγκεφάλου (V2, V3, VP, V4, V5/MT κ.α.). Κάθε περιοχή από αυτές
ανταποκρίνεται σε διαφορετικού τύπου (V4 σε χρώμα, V5/MT σε κατεύθυνση
κίνησης) χαρακτηριστικά του ερεθίσματος επιτελώντας διαφορετική λειτουργία. Η
επεξεργασία, της οπτικής πληροφορίας γίνεται, επομένως, τόσο εν σειρά, με
«ανώτερες» περιοχές στην ιεραρχία να έχουν νευρώνες με ολοένα και πιο πολύπλοκα
χαρακτηριστικά,

όσο

χαρακτηριστικών

της

και

παράλληλα,

οπτικής

με

πληροφορίας

την
να

επεξεργασία
γίνεται

από

διαφορετικών
διαφορετικά,

εξειδικευμένα συστήματα (Μουτούσης και Λογοθέτης, 2009).
Στο μετείκασμα κίνησης, λοιπόν, ως επακόλουθο της προσαρμογής σε
κατεύθυνση κίνησης, οι υπό εξέταση εγκεφαλικές περιοχές ποικίλουν ανάλογα με τη
φύση του ερεθίσματος (απλά ή σύνθετα ερεθίσματα, κίνηση πρώτης ή δεύτερης
τάξης). Οπότε η μελέτη του φαινομένου μας επιτρέπει να εξάγουμε συμπεράσματα
σχετικά με τα νευρωνικά σύστοιχα της κίνησης, πάντα βέβαια με κάποιες
επιφυλάξεις. Και ενώ τα πρώτα χρόνια κινούμενοι δίσκοι ήταν το κύριο ερέθισμα
προσαρμογής, με την εξέλιξη των υπολογιστών κατέστη δυνατή η προσαρμογή σε
πολλαπλούς τύπους ερεθισμάτων από γραμμωτά ερεθίσματα (gratings) μέχρι
απεικονίσεις τυχαίων κουκίδων (random dot displays). Το ενδιαφέρον είναι ότι η
δυνατότητα αυτή (ο έλεγχος δηλ. του φαινομένου με πολλά είδη ερεθισμάτων των
οποίων η πολυπλοκότητα προοδευτικά αυξάνεται) οδήγησε στην ανακάλυψη δύο
διαφορετικών ειδών ΜΑΕ: στατικό και δυναμικό. Η διαφοροποίηση τους πηγάζει από
το γεγονός ότι κάθε τύπος ερεθίσματος ενδεχομένως επιτελεί προσαρμογή σε
διαφορετικούς νευρώνες και επομένως να οδηγεί και σε διαφορετικό MAE (στατικό ή
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δυναμικό, στα οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά αργότερα), πράγμα που σημαίνει ότι
τόσο ο εντοπισμός της προσαρμογής όσο και ο τρόπος μέτρησης αλλάζουν. Και ενώ
μέχρι το 1993 ο συνηθέστερος τρόπος μέτρησης ήταν ο στατικός, δηλαδή η διάρκεια
του ΜΑΕ σε δευτερόλεπτα, τα πράγματα άλλαξαν άρδην με δύο άρθρα των Blake &
Hiris (1992, 1993) βασισμένα σε μια ιδέα των Newsome & Pare (1988), όπου έγινε
για πρώτη φορά λόγος και για ένα δεύτερο είδος ΜΑΕ, το δυναμικό που εμφανίζεται
με τελείως διαφορετικά ερεθίσματα προσαρμογής, σε σχέση με το στατικό και που
μετριέται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Προκειμένου να γίνουν κατανοητά τα
παραπάνω αλλά και επειδή παίζουν σημαντικό ρόλο στην έρευνα μας, ακολουθεί μια
σύντομη αναφορά στις διαφορές μεταξύ στατικού και δυναμικού ΜΑΕ καθώς και
στις διαφορετικές μεθόδους μέτρησής τους.

Μέθοδοι μέτρησης του μετεικάσματος κίνησης
Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν δύο διαφορετικά μετεικάσματα κίνησης και
αντίστοιχα δύο διαφορετικοί τρόποι μέτρησής τους. Το απλούστερο και συνηθέστερο
από αυτά (τουλάχιστον μέχρι το 1993) είναι το στατικό μετείκασμα κίνησης, το οποίο
παίρνουμε μετά από προσαρμογή σε κίνηση πρώτης τάξης 1 (gratings & random dot
displays) με τα αντικείμενα να κινούνται σε χαμηλές ταχύτητες, ενώ το ερέθισμα
ελέγχου (test stimulus) είναι κατά βάση στατικό (χωρίς όμως να αποκλείονται και
δυναμικά ερεθίσματα στα οποία όμως να μην υπάρχει κίνηση συνοχής). Η
προσαρμογή αυτή ενδεχομένως να επιτελείται στους νευρώνες της V1, χωρίς όμως να
μπορούν να αποκλειστούν και ύστερες περιοχές. Αυτός ο τρόπος μέτρησης του
σταθερού ΜΑΕ, η ουδέτερη μέθοδος όπως ονομάζεται (Neutral Test Method), είναι
και ο απλούστερος δυνατός: απλά μετράμε τη διάρκεια, τη φαινόμενη ταχύτητα ή τη
φαινόμενη κατεύθυνση στη οποία φαίνεται να κινείται το ακόλουθο της προσαρμογής
ερέθισμα (ερέθισμα ελέγχου). Σημασία έχει να τονίσουμε ότι στη μέθοδο αυτή
μέτρησης του ΜΑΕ πρέπει το ερέθισμα ελέγχου να είναι σταθερό ή δυναμικό αλλά
χωρίς κίνηση συνοχής (0% σήμα, όλα αυτά θα εξηγηθούν αναλυτικότερα στη
συνέχεια). Συνήθως το μέγεθος που μετράμε είναι η διάρκεια, δηλαδή ο χρόνος που
πέρασε από την παρουσίαση του στατικού ερεθίσματος μέχρι την απόλυτη εξαφάνιση
της φαινόμενης κίνησης του ερεθίσματος αυτού. Βέβαια ο τρόπος αυτός μέτρησης
του ΜΑΕ, αν και φαίνεται εύκολος, έχει τα εξής τρία προβλήματα (Blake & Hiris,
1

Η κίνηση πρώτης τάξης αναφέρεται στην αντίληψη της κίνησης ενός αντικειμένου λόγω διαφοράς
στη φωτεινότητα από το υπόβαθρό του
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1993): Πρώτον, η διάρκεια προσδιορίζει μόνο το πόσο κράτησε το ΜΑΕ χωρίς όμως
να προσδιορίζει το πόσο έντονο ήταν (τουλάχιστον αμέσως μετά την προσαρμογή).
Δεύτερον, οι συμμετέχοντες δεν είναι ποτέ σίγουροι για το πότε ακριβώς σταματάει η
κίνηση του ακόλουθου της εφαρμογής ερεθίσματος και κάποιες φορές αναφέρουν ότι
η φαινόμενη κίνηση επανεμφανίζεται αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Γι’
αυτό και τα πειράματα που μελετούν το στατικό ΜΑΕ συνήθως γίνονται με άτομα
που είναι γνώστες του φαινομένου και όχι με αδαείς. Και τρίτον, η διάρκεια δεν είναι
και ο καταλληλότερος τρόπος μέτρησης της έντασης της κίνησης όταν
αναπτύσσονται και δοκιμάζονται μοντέλα ή επιτελούνται φυσιολογικά πειράματα με
σκοπό την εύρεση των πιθανών νευρωνικών συστοίχων του ΜΑΕ. Να σημειωθεί,
επίσης, ότι λόγω της εμπλοκής της V1 στη προσαρμογή, οι περισσότεροι από τους
νευρώνες που εμπλέκονται στο στατικό ΜΑΕ είναι μονόφθαλμοι, έχουμε δηλαδή
μερική ενδοφθάλμια μεταφορά (IOT – InterOcular Transfer). Τέλος, ένα σημαντικό
χαρακτηριστικό του στατικού ΜΑΕ είναι η μεγάλη του διάρκεια: το αποτέλεσμα της
προσαρμογής των νευρώνων μπορεί να διαρκέσει για ώρες, ίσως ακόμα και για μέρες
(προσαρμογή σε χρώμα).
Το δεύτερο είναι το δυναμικό μετείκασμα κίνησης στο οποίο μετράμε την ένταση
και όχι τη διάρκεια του φαινομένου. Οι Blake & Hiris (1992,1993), προσπαθώντας να
ξεπεράσουν τις δυσκολίες που προαναφέρθηκαν κατά τη μέτρηση του στατικού
ΜΑΕ, βρήκαν έναν νέο τρόπο μέτρησης του φαινομένου. Η ανακάλυψή τους αυτή
βασίστηκε στην έρευνα των Newsome & Pare (1988), που χρησιμοποίησαν Random
Dot Displays (RDDs) με διαφορετικά ποσοστά συνοχής της κίνησης προκειμένου να
βρουν το αντιληπτικό κατώφλι αντίληψης κίνησης σε πιθήκους. Στην εικόνα που
ακολουθεί βλέπουμε τρία διαφορετικά τέτοια RDDs. Στο πρώτο από αυτά, όλες οι
κουκίδες κινούνται προς τυχαίες κατευθύνσεις, δηλαδή δεν έχουμε καθόλου σήμα
παρά μόνο θόρυβο. Γι’ αυτό και το ερέθισμα αυτό ονομάζεται δυναμικός οπτικός
θόρυβος- DVN (Dynamic Visual Noise) και μοιάζει με μη ρυθμισμένο σήμα
τηλεόρασης. Το ποσοστό της κίνησης συνοχής στο ερέθισμα αυτό και άρα και το
σήμα είναι στο 0%. Στα επόμενα δύο RDDs, που ονομάζονται και “biased DVN”,
κάποιες κουκίδες (οι λευκές) κινούνται προς τυχαίες κατευθύνσεις και είναι ο
θόρυβος (noise) ενώ οι υπόλοιπες (οι μαύρες) κινούνται προς μια συγκεκριμένη
κατεύθυνση (προς τα πάνω) και είναι το σήμα (signal). Στο δεύτερο RDD το σήμα
είναι στο 50% (οι μισές κουκίδες κινούνται προς τα πάνω ενώ οι άλλες προς τυχαίες
κατευθύνσεις) ενώ στο τρίτο RDD το σήμα είναι στο 100% (όλες οι κουκίδες
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κινούνται προς τα πάνω). Στα πειράματα των Newsome & Pare (1988) βρέθηκε ότι το
αντιληπτικό κατώφλι αντίληψης της κίνησης σε πιθήκους ήταν της τάξης του 1.8 %,
πράγμα που σημαίνει ότι με ελάχιστο ποσοστό κίνησης συνοχής (σήματος), οι
πίθηκοι ήταν σε θέση να αντιληφθούν την κατεύθυνση της κίνησης. Εξυπακούεται ότι
στα πειράματά τους όλες οι κουκίδες (δηλαδή και αυτές που ήταν θόρυβος αλλά και
αυτές που ήταν σήμα) είχαν το ίδιο χρώμα.

Εικόνα 1: Από Newsome & Pare, 1988: Οι άσπρες κουκίδες παριστάνουν το θόρυβο ενώ οι
μαύρες το σήμα. Στην πραγματικότητα, όλες οι κουκίδες είχαν το ίδιο χρώμα.

Οι Blake & Hiris (1993) λοιπόν, σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν τα
προαναφερθέντα ερεθίσματα ως ερεθίσματα προσαρμογής (σήμα 100%, όλες οι
κουκίδες κινούνται προς τα πάνω ή προς τα κάτω) αλλά και ως ακόλουθα της
προσαρμογής ερεθίσματα (ερεθίσματα ελέγχου). Όπως προαναφέρθηκε, ένα RDD με
κίνηση συνοχής 0% όπου όλες οι κουκίδες κινούνται προς τυχαίες κατευθύνσεις
φαίνεται σαν μη ρυθμισμένο σήμα τηλεόρασης (DVN – Dynamic Visual Noise). Το
συγκεκριμένο RDD περιέχει μόνο θόρυβο και καθόλου σήμα, οπότε στην περίπτωση
που δεν έχει προηγηθεί προσαρμογή, δεν φαίνεται να κινείται προς κάποια
κατεύθυνση. Αν όμως το δείξουμε μετά από προσαρμογή σε κίνηση συνοχής 100%
προς τα πάνω, θα φαίνεται να κινείται προς τα κάτω. Ποιο είναι, λοιπόν, το ποσοστό
κουκίδων που πρέπει να προστεθούν στο ερέθισμα αυτό προκειμένου να συνεχίσει να
φαίνεται ως θόρυβος (DVN); Αυτή ήταν και η βασική ιδέα των Blake & Hiris (1992,
1993), οι οποίοι έδειχναν στους συμμετέχοντες ερεθίσματα ελέγχου στα οποία είχαν
προσθέσει κίνηση συνοχής προς τα πάνω, σε διάφορα ποσοστά κάθε φορά, με σκοπό
να βρουν αυτό (το ποσοστό κίνησης) που θα εξουδετερώσει την κίνηση προς τα
κάτω. Το ποσοστό λοιπόν αυτό της κίνησης (ή του σήματος) που πρέπει να προστεθεί
στο ερέθισμα ελέγχου προκειμένου να φαίνεται ως θόρυβος (DVN), είναι και ο νέος
τρόπος μέτρησης της έντασης του ΜΑΕ. Και μάλιστα ένας τρόπος μέτρησης πιο
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αντικειμενικός από τον στατικό μιας και μας δείχνει την ένταση του ΜΑΕ, δηλαδή
πόσο δυνατό ήταν, άσχετα με το πόσο κράτησε (η μεγάλη διάρκεια δεν σημαίνει
απαραίτητα και μεγάλη ένταση). Όλα αυτά γίνονται πιο κατανοητά μελετώντας τις
εικόνες που ακολουθούν:

Εικόνα 2: Από Blake & Hiris, (1993): Στη πρώτη ψυχομετρική καμπύλη (χωρίς προσαρμογή) οι
συμμετέχοντες σε κίνηση με ποσοστό συνοχής 0% απαντούν τυχαία (μισές φορές προς τα πάνω
ενώ τις άλλες μισές προς τα κάτω). Στη δεύτερη όμως ψυχομετρική καμπύλη (με προσαρμογή),
περίπου 25% σήμα προς τα πάνω πρέπει να προστεθεί προκειμένου οι απαντήσεις να είναι
τυχαίες. Αυτό το σήμα είναι και ο δυναμικός τρόπος μέτρησης του ΜΑΕ.

Συγκριμένα οι Blake & Hiris (1993) βρήκαν ότι το ποσοστό των κουκίδων (signal
percentage) που είναι απαραίτητο προκειμένου να εξουδετερωθεί πλήρως η
προσαρμογή σε 100% κίνηση προς τα κάτω κυμαίνεται στο 30 με 50%. Αυτό το
ποσοστό λοιπόν είναι ο δεύτερος τρόπος μέτρησης του ΜΑΕ και η μέθοδος μέτρησης
ονομάζεται μέθοδος εξουδετέρωσης (Null Test Method) γιατί αυτό που κάνει
ουσιαστικά είναι να εξουδετερώνει (εκμηδενίζει) τη φαινόμενη κίνηση προσθέτοντας
κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σε αυτή τη μέθοδο μέτρησης, το ερέθισμα
ελέγχου είναι πάντα δυναμικό και περιέχει κίνηση συνοχής προς την αντίθετη του
ΜΑΕ κατεύθυνσης.
Εν αντιθέσει, όμως, με το στατικό ΜΑΕ που εμφανίζεται μετά από προσαρμογή
σε αργή κίνηση πρώτης τάξης, το δυναμικό ΜΑΕ εμφανίζεται μετά από προσαρμογή
είτε σε (α) γρήγορη κίνηση πρώτης τάξης είτε σε (β) κίνηση δεύτερης τάξης2. Η
διάρκειά του είναι πολύ μικρότερη από αυτή του στατικού ΜΑΕ και όλοι οι νευρώνες
που εμπλέκονται σε αυτό είναι διοφθάλμιοι, έχουμε δηλαδή πλήρη ενδοφθάλμια
2

Στη κίνηση δεύτερης τάξης, το κινούμενο αντικείμενο προσδιορίζεται από την αντίθεση (contrast),
την υφή (texture), το αναβόσμησμα (flicker) ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό που να μην οδηγεί όμως
σε αύξηση της φωτεινότητας ή της κινητικής ενέργειας του αντικειμένου
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μεταφορά (Nishida et al. 1994) πράγμα που σημαίνει ότι ο τόπος της προσαρμογής
είναι σε ύστερες της V1 περιοχές (MT αλλά και MST). Όλα όσα προαναφέρθηκαν
φαίνονται συνοπτικά και συμπυκνωμένα στον πίνακα που ακολουθεί:
Πίνακας 1: Διαφορές Στατικού και Δυναμικού ΜΑΕ (Mather et al. 1998)

Τι μετράμε

Στατικό ΜΑΕ - sMAE

Δυναμικό ΜΑΕ – dMAE

Παρουσία ή απουσία

Φαινόμενη ένταση

Φαινόμενη ταχύτητα
Διάρκεια
Φαινόμενη κατεύθυνση
Ερέθισμα Ελέγχου
Προσαρμογή σε κίνηση

Στατικό ή Δυναμικό χωρίς Δυναμικό

με

κίνηση

κίνηση συνοχής

συνοχής

Αργή πρώτης τάξης

Γρήγορη πρώτης τάξης
Δεύτερης τάξης

Ενδοφθάλμια μεταφορά

Μερική (Partial IOT)

Ολική (Complete IOT)

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις πρώτες έρευνες (Nishida et al. 1994, 1995) πάνω στο
δυναμικό μετείκασμα κίνησης (dMAE), φαίνεται ότι αυτό σχετίζεται με προσαρμογή
υψηλού επιπέδου, αισθητήρων κίνησης δεύτερη τάξης εν αντιθέσει με το στατικό
μετείκασμα κίνησης (sMAE) που σχετίζεται με προσαρμογή χαμηλού επιπέδου,
αισθητήρων κίνησης πρώτης τάξεως (Nishida et al. 1994, Culham et al. 1998). Στις
έρευνες αυτές, χρησιμοποιήθηκαν δυναμικά ερεθίσματα ελέγχου που ανανεώνονταν
με σχετικά αργό ρυθμό ή χρονική συχνότητα. Συγκεκριμένα, ο Nishida και οι
συνεργάτες του χρησιμοποίησαν DVN συχνότητας 2Hz. Σύγχρονες όμως έρευνες
έχουν δείξει ότι η διάκριση δεν είναι τόσο απλή όσο πιστεύαμε αρχικά. Στις έρευνες
αυτές (Verstraten et al. 1996, 1998, 1999), προκειμένου να μετρηθεί το dMAE,
χρησιμοποιήθηκε προσαρμογή σε κίνηση πρώτης τάξης αλλά δυναμικά ερεθίσματα
ελέγχου (DVN) με πολύ υψηλό ρυθμό ανανέωσης που κυμαίνονταν από 10 μέχρι 90
Hz. Σε κάποια από τα πειράματά αυτά γινόταν ταυτόχρονη προσαρμογή σε δύο
διαφορετικές ομάδες κουκίδων: η μια από αυτές κινείτο με υψηλή ταχύτητα ενώ η
άλλη με χαμηλή. Οι δύο αυτές ομάδες κουκίδων κινιόταν προς διαφορετικές
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κατευθύνσεις και επικαλύπτονταν χωρικά έτσι ώστε κάθε μια να φαίνεται ότι κινείται
διαμέσου της άλλης. Η κατεύθυνση τώρα στην οποία φαίνεται να κινείται το
μετείκασμα κίνησης εξαρτάται από το ρυθμό ανανέωσης του ερεθίσματος ελέγχου:
ακίνητα ερεθίσματα ελέγχου φαίνεται να κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση από
αυτήν της αργής κίνησης προσαρμογής ενώ δυναμικά ερεθίσματα (DVN) με ρυθμό
ανανέωσης 90 Hz φαίνεται να κινούνται στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν της
γρήγορης κίνησης. Άλλες πρόσφατες έρευνες (Alais et al. 2005, Castet et al. 2002)
στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν δυναμικά ερεθίσματα ελέγχου (συγκεκριμένα οι Alais
et al. χρησιμοποίησαν ορθογώνια διαφανή σχήματα με κίνηση προς δύο διαφορετικές
κατευθύνσεις και με δύο διαφορετικές ταχύτητες, ενώ οι Castel et al χρησιμοποίησαν
DVN χαμηλού – 69Hz - και υψηλού -17,4 Hz- ρυθμού ανανέωσης) έχουν καταλήξει
στο συμπέρασμα ότι δύο χαμηλού επιπέδου πληθυσμοί κυττάρων επιλεκτικών στην
κίνηση σχετίζονται με τα μετεικάσματα κίνησης, με τον πρώτο να δείχνει μέγιστη
ευαισθησία σε αργό ρυθμό ανανέωσης που κυμαίνεται στα 2Hz ενώ τον δεύτερο σε
γρήγορο ρυθμό ανανέωσης που κυμαίνεται στα 8 Hz η περισσότερα. Όλα αυτά
φαίνονται στην εικόνα που ακολουθεί:

Εικόνα 3: Από Alais et al. (2005). Η διάρκεια του μετεικάσματος κίνησης ως συνάρτηση του
ρυθμού ανανέωσης (ή της χρονικής συχνότητας) του ερεθίσματος ελέγχου και της ταχύτητας του
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ερεθίσματος προσαρμογής (διαφορετικά σχήματα). Αποτελέσματα από 4 συμμετέχοντες.
Παρατηρούμε ότι στις χαμηλότερες ταχύτητες (2.3 ο/sec, τετράγωνα), η διάρκεια του ΜΑΕ
μεγιστοποιείται για στατικά ερεθίσματα και είναι ανύπαρκτη για τα δυναμικά. Αντίθετα για τις
υψηλότερες ταχύτητες (36.8ο/sec, κύκλοι), είναι ανύπαρκτη για ακίνητα ερεθίσματα ελέγχου και
μέγιστη για ερεθίσματα ελέγχου υψηλής χωρικής συχνότητας.

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα προαναφέρθηκαν, τουλάχιστον 3 πληθυσμοί νευρώνων
απαιτούνται

για

την

εξήγηση

των

αποτελεσμάτων

των

ερευνών

που

προαναφέρθηκαν:
1. Ένας χαμηλού επιπέδου πληθυσμός σχετίζεται με τα κλασικά sΜΑΕs που
παίρνουμε κοιτώντας ακίνητα ερεθίσματα ελέγχου μετά από προσαρμογή σε κίνηση
πρώτης τάξης, αλλά ενδεχομένως και με τα dMAEs που παίρνουμε κοιτώντας
δυναμικά ερεθίσματα ελέγχου που ανανεώνονται με πολύ μικρή χρονική συχνότητα.
2. Ένας δεύτερος χαμηλού επιπέδου πληθυσμός σχετίζεται με τα dMAEs που
παίρνουμε μετά από προσαρμογή σε γρήγορη κίνηση πρώτης τάξης κοιτώντας
δυναμικά ερεθίσματα ελέγχου που ανανεώνονται με πολύ μεγάλη χρονική συχνότητα.
3. Και τέλος ένας τρίτος, υψηλού επιπέδου πληθυσμός σχετίζεται με τα dMAEs που
παίρνουμε μετά από προσαρμογή σε κίνηση δεύτερης τάξης κοιτώντας δυναμικά
ερεθίσματα ελέγχου που ανανεώνονται με πολύ μικρή χρονική συχνότητα.
Τέλος, σύγχρονες ψυχοφυσικές μελέτες υποδηλώνουν την ύπαρξη άλλων δύο
πληθυσμών νευρώνων που σχετίζονται με το φαινόμενο και οι οποίοι εντοπίζονται σε
ύστερα στάδια επεξεργασίας της κίνησης. Ο πρώτος από αυτούς (και 4ος συνολικά)
αναφέρεται σε προσαρμογή σε ένα αρκετά τελευταίο στάδιο, όπου αντιλαμβανόμαστε
συνολική

κίνηση

Συγκεκριμένα οι

όπως

περιστροφή

(rotation)

και

επέκταση

(expansion).

Bex et al. (1999) βρήκαν ότι η προσαρμογή σε ακτινωτά και

περιστρεφόμενα σχήματα οδηγούσε σε εντονότερο MAE σε σχέση με την
προσαρμογή σε γραμμικά. Η υποτιθέμενη εγκεφαλική περιοχή στην οποία επιτελείται
η προσαρμογή στα ερεθίσματα αυτά είναι η MT (μέση κροταφική περιοχή) ή η MST
(μέση ανώτερη κροταφική περιοχή) όπου τα υποδεκτικά πεδία των νευρώνων είναι
πολύ μεγαλύτερα και δείχνουν ευαισθησία σε υψηλής-κλίμακας περιστροφή καθώς
και σε ακτινωτή κίνηση. Ο δεύτερος (και 5ος συνολικά πληθυσμός) συνδέεται με
φαινόμενη κίνηση που προέρχεται από προσοχή. Συγκεκριμένα οι Culham et al.
(2000) χρησιμοποίησαν ως ερέθισμα προσαρμογής ένα αμφίσημο (ambiguous)
γραμμωτό ερέθισμα αντίθετης φάσης (counter-phase grating) που κινείτο προς δύο
κατευθύνσεις, δίνοντας οδηγίες στους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν την
προσοχή προκειμένου να βρουν σε ποια από τις δύο αμφίσημες κατευθύνσεις
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κινούνται οι μπάρες. Χρησιμοποιώντας ως ερέθισμα ελέγχου ένα γραμμωτό στατικό
ερέθισμα δεν βρήκαν κάποιο ΜΑΕ αλλά με δυναμικό γραμμωτό ερέθισμα αντίθετης
φάσης στα 2 Hz βρήκαν. Στο ερέθισμα προσαρμογής που χρησιμοποίησαν υπήρχε
κίνηση προς διαφορετικές κατευθύνσεις που ενεργοποιεί διαφορετικούς αισθητήρες
κίνησης. Όταν κοιτάζουμε το ερέθισμα αυτό παθητικά, δεν παίρνουμε κάποιο ΜΑΕ
ενώ το αντίθετο συμβαίνει όταν στρέφουμε την προσοχή μας σε μια από τις δύο
κατευθύνσεις κίνησης. Υποστήριξαν, λοιπόν, ότι το dMAE που εμφανίζεται χωρίς
απόσπαση της προσοχής (attentive tracking), συνδέεται με ύστερες εγκεφαλικές
περιοχές που σχετίζονται με την αντίληψη της κίνησης και συγκεκριμένα με την
MST. Μάλιστα προχωρούν λίγο περισσότερο υποστηρίζοντας ότι η περιοχή αυτή
(MST) σχετίζεται με τη διαμόρφωση της προσοχής.
Μέχρι στιγμής λοιπόν τα ψυχοφυσικά πειράματα υποδηλώνουν μέχρι και 5
διαφορετικούς πληθυσμούς νευρώνων που ενδεχομένως να σχετίζονται με το
μετείκασμα κίνησης. Είναι αυτοί οι πληθυσμοί διαφορετικοί λειτουργικά;
Αναφέρονται στις ίδιες ή σε διαφορετικές εγκεφαλικές περιοχές; Η επόμενη ενότητα,
που σχετίζεται με ευρήματα από την ηλεκτροφυσιολογία αλλά και τη λειτουργική
μαγνητική απεικόνιση (fMRI) ίσως ρίξει λίγο φως στα παραπάνω ερωτήματα

Φυσιολογικό υπόβαθρο του μετεικάσματος κίνησης: που συντελείται η
προσαρμογή;
Οι Barlow και Hill το 1963, εξήγησαν το φαινόμενο με βάση τις εκφορτίσεις
(firing rates) μεμονωμένων νευρώνων του οπτικού συστήματος. Στο πείραμα τους,
που περιγράφεται εκτενέστερα στη συνέχεια, ο ρυθμός πυροδότησης των γαγγλιακών
κυττάρων των κουνελιών έπεσε κάτω από τη μέση δραστηριότητα (baseline activity)
όταν η κίνηση σταμάτησε, επανακάμπτοντας σταδιακά μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Στα
30 αυτά δευτερόλεπτα δεν παρουσιάστηκε καμία προσπάθεια ανάκαμψης (rebound
effect) καθώς και καμία αλλαγή στη κανονική δραστηριότητα των κυττάρων που δεν
ήταν επιλεκτικά στην κατεύθυνση κίνησης της προσαρμογής. Αυτή η πτώση της
δραστηριότητας θεωρήθηκε ότι αντιστοιχεί με την αντίληψη του μετεικάσματος
κίνησης. Οι Barlow & Hill (1963) θεώρησαν ότι κάτι τέτοιο είναι μάλλον αδύνατο να
ισχύει και στον αμφιβληστροειδή του ανθρώπου. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν αρκετές
διαφωνίες (Anstis et al. 1998) ως προς τον τόπο της προσαρμογής στον άνθρωπο και
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το κατά πόσο αυτή επιτελείται στη V1, στην MT (μέση κροταφική οπτική περιοχή ή
V5) ή τέλος στην MST (μέση ανώτερη κροταφική περιοχή).
Ξεκινώντας από τον πρωτοταγή οπτικό φλοιό (V1), συναντάμε νευρώνες
επιλεκτικούς στη κίνηση και στην κατεύθυνση στις στιβάδες 4B και 4C. Και οι δύο
αυτές στιβάδες αποτελούν μέρος του μονοπατιού της μεγαλοκυτταρικής οδού που
ξεκινάει από τον έξω γονατώδη πυρήνα (Kandel et al. 2000).

Ως γνωστόν, τα

κύτταρα της μεγαλοκυτταρικής οδού δεν δείχνουν καμία ευαισθησία στο χρώμα και
σε ακίνητα ερεθίσματα εν αντιθέσει με τα κινούμενα ερεθίσματα τα οποία προκαλούν
σύντομες και έντονες εκφορτίσεις.
Οι επιλεκτικοί στη κίνηση νευρώνες της στιβάδας 4Β προβάλλουν είτε απευθείας
είτε μέσω της V2 στην περιοχή MT όπου 80-90% των νευρώνων είναι επιλεκτικοί σε
κατεύθυνση κίνησης. Προκαλούμενες βλάβες (lesions) στην ΜΤ οδηγούν σε
δυσκολία στην διάκριση της κατεύθυνσης της κίνησης (Newsome et al. 1988) αλλά
και σε ακινητοψία (Zihl et al 1983). Η περιοχή αυτή προβάλλει με τη σειρά της στην
MST όπου τα υποδεκτικά πεδία των νευρώνων είναι πολύ μεγαλύτερα και επιλεκτικά
σε σύνθετα πρότυπα κίνησης όπως ακτινωτή και κυκλική κίνηση (Duffy et al. 1991).
Οι Peterson, Baker και Allman το 1985, κατέγραψαν την δραστηριότητα
νευρώνων της περιοχής ΜΤ σε owl πιθήκους κατά τη διάρκεια προσαρμογής σε
κίνηση. Η προσαρμογή των νευρώνων κράτησε για 20 δευτερόλεπτα και έγινε με
τυχαίες

κουκίδες

που

ήταν

είτε

ακίνητες

είτε

κινούμενες

προς

την

επιλεκτική/προτιμώμενη από τους νευρώνες κατεύθυνση ή προς την αντίθετη
κατεύθυνση. Μετά την προσαρμογή και έπειτα από μια καθυστέρηση 5
δευτερολέπτων, παρουσιαζόταν μια διερχόμενη μπάρα κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε
να πέφτει πάνω στα υποδεκτικά πεδία των νευρώνων. Οι νευρωνικές αποκρίσεις
στην μπάρα στην επιλεκτική της κίνησης κατεύθυνσης ήταν μειωμένες λόγω της
προσαρμογής αλλά αυτές στην αντίθετη κατεύθυνση ήταν ανεβασμένες. Οι
συγγραφείς θεώρησαν ότι η άνοδος αυτή οφείλεται σε εθισμό (habituation) της
ανασταλτικής εισόδου που σχετίζεται με την αντίθετη κατεύθυνση και τα ευρήματα
αυτά σχετίζονται με φυσιολογικά μοντέλα που υποθέτουν την ύπαρξη διαφορετικών
καναλιών που κάθε ένα από αυτά εξειδικεύεται (ρυθμίζεται) σε αντίθετες
κατευθύνσεις κίνησης (Mather 1980).
Οι Giaschi et al. το 1993, εξέτασαν σε γάτες την χρονική διάρκεια της απόκρισης
των απλών αλλά και των σύνθετων κυττάρων που είναι επιλεκτικά στην κίνηση.
Μετά από προσαρμογή 2 λεπτών σε κινούμενο γραμμωτό ερέθισμα υψηλής
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αντίθεσης, ένας μεγάλος αριθμός νευρώνων φάνηκε να ρίχνει την απόκρισή του στη
κίνηση τόσο κατά την κατεύθυνση της προσαρμογής όσο και στην αντίθετη αυτής. Η
προσαρμογή στην αντίθετη κατεύθυνση είχε λιγότερο ξεκάθαρα αποτελέσματα,
μειώνοντας την απόκριση σε κάποιους νευρώνες αλλά αυξάνοντας την σε κάποιους
άλλους. Η χρονική ακολουθία λοιπόν της προσαρμογής των απλών επιλεκτικών στην
κίνηση κυττάρων μπορεί να περιγραφεί από μια αρχική, γρήγορη εκθετική
εξασθένιση της τάξης των 8 δευτερολέπτων ακολουθούμενη από μια μικρότερη
εκθετική εξασθένιση της τάξης των 88 δευτερολέπτων.
Τέλος, σε πιο πρόσφατες έρευνες οι Kohn & Movshon(2003, 2004) κατέγραψαν
τις αλλαγές στην απόκριση των επιλεκτικών ως προς την κατεύθυνση κυττάρων στην
περιοχή MT σε μακάκους πιθήκους μετά από προσαρμογή σε κίνηση αντίστοιχη με
αυτή των Peterson et al. (1985) που προαναφέρθηκε (ημιτονοειδή ερεθίσματα που
κινούνταν προς την επιλεκτική ή προς την αντίθετη κατεύθυνση). Η προσαρμογή σε
κίνηση μειώνει την απόκριση των επιλεκτικών ως προς αυτήν κυττάρων, κάτι που
οδηγεί σε αλλαγή στην ευαισθησία τους ως προς την αντίθεση. Χρησιμοποίησαν
λοιπόν, ως ερεθίσματα ελέγχου, διαφορετικής αντίθεσης γραμμωτά ερεθίσματα
προκειμένου να μετρήσουν αλλαγές στις αποκρίσεις τόσο των επιλεκτικών ως προς
την κίνηση της προσαρμογής κυττάρων όσο και των μη επιλεκτικών ως προς αυτή.
Και επειδή παρόμοια αποτελέσματα (δηλ. αλλαγή στην ευαισθησία ως προς την
αντίθεση) παρατηρούνται και στη V1, o κύριος σκοπός των ερευνών τους ήταν να
διαπιστώσουν κατά πόσο τα αποτελέσματα της προσαρμογής συμβαίνουν στο
επίπεδο της ΜΤ ή «κληρονομούνται» από αποκρίσεις των κυττάρων της V1 μέσω
προσθιοδρομικών συνδέσεων (feedforward). Στη δεύτερη περίπτωση, η χωρική
έκταση της προσαρμογής που επιτελείται στην ΜΤ θα περιορίζεται από τα μικρά
υποδεκτικά πεδία των κυττάρων της V1. Πράγματι, όπως φαίνεται και από την εικόνα
που ακολουθεί, τα ευρήματά τους συνηγορούν υπέρ της άποψης αυτής.
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Εικόνα 4: Από Kohn & Movshon (2003). Καμπύλες αντίδρασης ενός νευρώνα MT στην αντίθεση
όπως μετρήθηκαν πριν (πράσινοι κύκλοι) και μετά την προσαρμογή (μπλε κύκλοι). Το ένθεμα σε
κάθε γράφημα δείχνει τη χωρική τοποθέτηση των ερεθισμάτων προσαρμογής και ελέγχου σε
σχέση με το υποδεκτικό πεδίο του κυττάρου (διακεκομμένες γραμμές). Όταν τα δύο ερεθίσματα
συνέπιπταν, (a) και (d), η απόκριση του κυττάρου ήταν αρκετά μειωμένη ενώ στην αντίθετη
περίπτωση, (b) και (c), η απόκρισή του παρέμενε ανεπηρέαστη.

Αυτά από τον χώρο της ηλεκτροφυσιολογίας. Αντίστοιχες έρευνες έχουν γίνει με
χρήση λειτουργικής μαγνητικής απεικόνισης (fMRI). Η πιο πολυσυζητημένη από
αυτές είναι η μελέτη των Tootell et al, το1995, όπου τα ερεθίσματα ήταν ομόκεντροι
κύκλοι που ήταν ακίνητοι ή κινούμενοι. Η περιοχή ΜΤ έδειξε μεγαλύτερη
ενεργοποίηση σε κινούμενα ερεθίσματα σε σχέση με ακίνητα αλλά επίσης το σήμα
στα ακίνητα αυτά ερεθίσματα ήταν μεγαλύτερο όταν είχε προηγηθεί προσαρμογή σε
μια κατεύθυνση (προς τα μέσα ή προς τα έξω) σε σχέση με προσαρμογή σε κίνηση
που άλλαζε συνεχώς κατεύθυνση. Παρατηρούμε λοιπόν άνοδο του σήματος ακόμα
και όταν η κίνηση είναι φαινόμενη και μάλιστα η φαινόμενη αυτή κίνηση πρέπει να
αντιστοιχεί στο αντιληπτικό ΜΑΕ.

Αν όντως συμβαίνει κάτι τέτοιο, η χρονική

ακολουθία των δύο ΜΑΕ (fMRI και αντιληπτικού) πρέπει να είναι η ίδια. Για να
εξακριβωθεί κάτι τέτοιο, οι συμμετέχοντες εκτέλεσαν και ένα ψυχοφυσικό πείραμα
με παρόμοια ερεθίσματα με αυτά που έβλεπαν μέσα στο μαγνήτη, προκειμένου να
μετρηθεί το αντιληπτικό ΜΑΕ. Παρατηρήθηκε λοιπόν παρόμοια χρονική ακολουθία
στη πτώση του σήματος fMRI και της έντασης του ΜΑΕ κατά τη διάρκεια της
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στατικής φάσης του ελέγχου (βλ. Εικόνα 5). Το γεγονός ότι παίρνουμε σήμα fMRI
ακόμα και όταν η κίνηση είναι φαινόμενη (δηλαδή στατικά ερεθίσματα που φαίνονται
να κινούνται μετά από προσαρμογή) και επειδή το σήμα αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερο
σε ύστερες εγκεφαλικές περιοχές όπως η ΜΤ σε σχέση με πρότερες όπως η V2, η
V3a αλλά και η V1 όπου δεν υπήρχε καθόλου σήμα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι
υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ αντίληψης και ενεργοποίησης των περιοχών αυτών.

Εικόνα 5: Από Tootell et al. (1995) όπου φαίνεται ότι κατά τη διάρκεια ενός στατικού
ερεθίσματος ελέγχου, η πτώση του fMRI σήματος (μαύρη γραμμή) και η πτώση της έντασης του
ΜΑΕ(μικρά τετράγωνα), που μετρήθηκε στα αντίστοιχα ψυχοφυσικά πειράματα με τη μέθοδο
εξουδετέρωσης, ακολουθούν παρόμοιες χρονικές πορείες. Το καλύτερο δυνατό ταίριασμα
παρατηρείται στα 8.3 και στα 9.2 δευτερόλεπτα από το χρόνο εμφάνισης του στατικού
ερεθίσματος.

Αποτελέσματα από πιο πρόσφατες έρευνες με fMRI υποστηρίζουν την
λειτουργική διαφοροποίηση σε τουλάχιστον δύο πληθυσμούς ανιχνευτών κίνησης,
που αντιστοιχούν σε κίνηση πρώτης και δεύτερης τάξης, χωρίς όμως να φαίνεται ότι
οι πληθυσμοί αυτοί βρίσκονται σε ανατομικά ξεχωριστές περιοχές. Οι Ashida et al.
(1998) χρησιμοποίησαν το εξής fMRI υπόδειγμα: Πτώση στο σήμα BOLD (blood
oxygen level depedent) μετά από επαναλαμβανόμενη παρουσίαση παρομοίων
ερεθισμάτων, τους οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η πτώση αυτή σχετίζονταν με
αλλαγές στις αποκρίσεις ενός πληθυσμού νευρώνων που ενεργοποιούνταν από τα
ερεθίσματα αυτά. Όταν όμως η πτώση του σήματος ήταν μικρή ή ανύπαρκτη μετά
από επαναλαμβανόμενη παρουσίαση διαφορετικών ερεθισμάτων, συμπέραναν ότι για
να μην υπάρχει αυτή η πτώση, μάλλον εμπλέκονται διαφορετικοί πληθυσμοί
νευρώνων. Με την παραπάνω λογική λοιπόν, βρήκαν ενδείξεις για ξεχωριστούς
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πληθυσμούς νευρώνων επιλεκτικών σε κίνηση πρώτης και δεύτερης τάξης σε πολλές
διαφορετικές περιοχές που περιλαμβάνουν την V3A, την MT και την MST. Νεότερες
έρευνες των Nishida et al. (2003) καθώς και των Seiffert et al (2003) έχουν βρει
αντίστοιχη σχέση μεταξύ fMRI αποκρίσεων σε κίνηση πρώτης και δεύτερης τάξης
και διαφόρων εγκεφαλικών περιοχών που ξεκινούν από τη V1 και φτάνουν μέχρι την
ΜΤ. Τα αποτελέσματα, λοιπόν, των πιο πρόσφατων ερευνών έρχονται σε αντίθεση με
αυτά του Tootell μιας και δεν υποδεικνύουν τόσο έντονα την περιοχή ΜΤ ως τον
κύριο τόπο στον οποίο επιτελείται η προσαρμογή σε κίνηση που οδηγεί στην
αντίληψη του ΜΑΕ.

Θεωρητικά μοντέλα του μετεικάσματος κίνησης
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η κύρια νευροφυσιολογική εξήγηση που δίνεται στο
φαινόμενο αυτό αναφέρεται σε ανταγωνιστικούς πληθυσμούς νευρώνων και στην
υπερίσχυση του ενός ύστερα από παρατεταμένη ενεργοποίηση του άλλου (adaptation
fatigue). Συγκεκριμένα, υπάρχουν ομάδες νευρώνων επιλεκτικές σε κίνηση προς
διάφορες κατευθύνσεις και όταν μια από αυτές βλέπει παρατεταμένα το επιλεκτικό
ως προς αυτή ερέθισμα τότε ο ρυθμός πυροδότησης της ομάδας αυτής πέφτει, με
αποτέλεσμα ένα ουδέτερο ερέθισμα που θα εμφανιστεί αργότερα να ενεργοποιήσει
περισσότερο την ομάδα νευρώνων που είναι επιλεκτική προς την αντίθετη
κατεύθυνση. Ως αποτέλεσμα, το ερέθισμα αυτό αν και στατικό να φαίνεται ότι
κινείται.

Η

σύγκριση,

λοιπόν,

ανάμεσα

στις

αντιδράσεις

μεταξύ

των

προσαρμοσμένων και των μη προσαρμοσμένων νευρώνων οδηγεί στην αντιληπτική
εμπειρία του ΜΑΕ. Αυτή ήταν ουσιαστικά και η πρώτη και απλούστερη
νευροφυσιολογική εξήγηση του φαινομένου που πρότεινε ο Sutherland, το 1961 (το
λεγόμενο αναλογικό μοντέλο- “ratio model”), εμπνευσμένος από τα ευρήματα των
Hubel & Wisel (1958) περί ύπαρξης επιλεκτικών στην κατεύθυνση νευρώνων στις
γάτες. Συγκεκριμένα, είχε πει ότι η κατεύθυνση προς την οποία κάτι φαίνεται να
κινείται, εξαρτάται από τα ποσοστά ενεργοποίησης (firing ratios) των νευρώνων που
είναι επιλεκτικοί σε κίνηση προς αντίθετες κατευθύνσεις (Sutherland, 1961). Μετά,
λοιπόν, από παρατεταμένη έκθεση σε κίνηση προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, οι
επιλεκτικοί προς την κατεύθυνση της προσαρμογής νευρώνες θα ενεργοποιηθούν
λιγότερο απ’ ότι συνήθως στη θέα μιας ακίνητης εικόνας, πράγμα που θα οδηγήσει σε
αντίληψη κίνησης προς την αντίθετη κατεύθυνση.
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Οι Barlow & Hill (1963) κατέγραψαν τον ρυθμό πυροδότησης των επιλεκτικών
στην κίνηση γαγγλιακών κυττάρων στον αμφιβληστροειδή κουνελιών, τόσο κατά τη
διάρκεια όσο και μετά από παρατεταμένη έκθεση σε περιστρεφόμενο ερέθισμα,
κινούμενων κουκίδων. Παρατήρησαν λοιπόν, ότι κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε
κίνηση, ο ρυθμός πυροδότησης των γαγγλιακών κυττάρων ήταν στην αρχή ζωηρός
αλλά σταδιακά μειούμενος μετά τα πρώτα 15-20 δευτερόλεπτα. Όταν η κίνηση
σταμάτησε, ο ρυθμός πυροδότησης έπεσε κάτω από το μέση δραστηριότητα
(baseline) και επανήλθε σταδιακά μετά από 30 δευτερόλεπτα, χρόνος που σχετίζεται
άμεσα με την αντιληπτική εμπειρία μας σχετικά με το ΜΑΕ. Τα αποτελέσματα των
ερευνών αυτών αλλά και άλλων μεταγενέστερων σε γάτες (Giaschi et al. 1993) και
πιθήκους (Petersen et at. 1985), ουσιαστικά επιβεβαίωσαν το αναλογικό μοντέλο του
Sutherland το οποίο κέρδισε και την αποδοχή – αναγνώριση της επιστημονικής
κοινότητας τουλάχιστον μέχρι το 1980.
Όμως, σύμφωνα με τους Mather & Harris (1998), μια επαρκής εξήγηση για το
μετείκασμα κίνησης πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δύο μέρη: (1) προσαρμογή
αισθητήρων/ανιχνευτών κίνησης σε ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης και (2) ένα είδος
ανταγωνιστικής σύγκρισης μεταξύ διαφορετικών ανιχνευτών σε ένα δεύτερο επίπεδο
ανάλυσης. Τα μετεικάσματα κίνησης εμφανίζονται όταν οι μη προσαρμοσμένοι
νευρώνες κερδίζουν τον ανταγωνισμό σε σχέση με τους προσαρμοσμένους νευρώνες.
Οι Mather & Harris (1998) πρότειναν ότι για παράδειγμα οι επιλεκτικοί σε κίνηση
προς τα αριστερά και οι επιλεκτικοί σε κίνηση προς δεξιά ανιχνευτές κίνησης
λαμβάνουν εισόδους από την ίδια περιοχή του αμφιβληστροειδούς και στη συνέχεια
τροφοδοτούν έναν συγκριτή (opponent comparator) που πυροδοτεί γρηγορότερα όταν
εκτίθεται σε κίνηση προς τα αριστερά και πιο αργά όταν εκτίθεται σε κίνηση προς τα
δεξιά. Οι αισθητήρες κίνησης μπορούν να θεωρηθούν ως κάτι αντίστοιχο των
επιλεκτικών στο κόκκινο (R) και επιλεκτικών στο πράσινο χρώμα (G) κωνίων και ο
συγκριτής ως το R+G- γαγγλιακό κύτταρο ανταγωνιστικής οργάνωσης κέντρουπεριφέρειας. Έκθεση σε κίνηση προς τα αριστερά μπορεί να προσαρμόσει έναν
επιλεκτικό στη κίνηση προς τα αριστερά αισθητήρα (1ο στάδιο), μειώνοντας την
ευαισθησία στη κίνηση προς τα αριστερά και οδηγώντας στην εμφάνιση ενός ΜΑΕ
με κατεύθυνση προς τα δεξιά μετά από έκθεση σε ακίνητο ερέθισμα ελέγχου. Μπορεί
όμως να προσαρμόσει και τον αριστερά – δεξιά συγκριτή (2ο στάδιο), μειώνοντας την
ευαισθησία τόσο στη κίνηση προς τα αριστερά όσο και στη κίνηση προς τα δεξιά με
αποτέλεσμα τη μη εμφάνιση κάποιου ΜΑΕ. Τι από τα δύο παραπάνω συμβαίνει
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τελικά; Οι Raymond & Braddick (1996) βρήκαν ότι προσαρμογή σε κίνηση προς τα
δεξιά οδηγεί σε μείωση της ευαισθησίας προς την κίνηση στην κατεύθυνση αυτή
αλλά καμία μείωση στη ευαισθησία προς τα δεξιά. Το μέσο σημείο (‘null’ point) στο
οποίο οι παρατηρητές εκτίθενται ισομερώς τόσο προς τα δεξιά όσο και προς τα
αριστερά δεν μετακινήθηκε προς τα αριστερά και επομένως δεν παρήχθη κάποιο
ΜΑΕ. Αυτό υποδεικνύει ότι οι ανιχνευτές κίνησης που είναι

επιλεκτικοί προς

αντίθετες κατευθύνσεις λειτουργούν ανεξάρτητα και όχι ανταγωνιστικά. Πάντως το
θέμα της ανταγωνιστικότητας εξακολουθεί να παραμένει άλυτο.
Η προσαρμογή σε κίνηση μπορεί να οδηγήσει σε μετατοπίσεις δύο επιπέδων στην
κατεύθυνση. Δεν οδηγεί μόνο στην αντίληψη ενός ακίνητου ερεθίσματος ως
κινούμενου στην αντίθετη της προσαρμογής κατεύθυνση αλλά και στην αλλαγή της
αντιλαμβανόμενης κατεύθυνσης της κίνησης του ερεθίσματος ελέγχου (direction
repulsion - Levinson et al. 1976) κατά 20ο. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το στοιχείο
αλλά και όλα τα προαναφερθέντα περί ύπαρξης δύο επιπέδων επεξεργασίας, ο Mather
(1980) έβγαλε μια παραλλαγή του μοντέλου του Sutherland, το λεγόμενο
«μετακίνησης της κατανομής» (distribution-shift model). Σύμφωνα με αυτό, η
αντίληψη της κίνησης που αντιλαμβανόμαστε δεν σχετίζεται μόνο με δύο
διαφορετικούς πληθυσμούς νευρώνων και στην επικράτηση του ενός από αυτούς
αλλά προκύπτει ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας πληθυσμών νευρώνων
επιλεκτικών προς όλες τις κατευθύνσεις. Το μόνο ουσιαστικό πρόβλημα του
μοντέλου του Sutherland ήταν ότι αναφερόταν μόνο σε προσαρμογή επιλεκτικών στη
κίνηση νευρώνες στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό (V1). Και ενώ η βασική αρχή στην
οποία βασίζεται το ΜΑΕ, δηλαδή κωδικοποίηση σε διαφορετικούς πληθυσμούς
νευρώνων, εξακολουθούσε και εξακολουθεί να είναι ευρέως αποδεκτή, νέες
ανακαλύψεις (Levinson & Sekuler 1976, Markshak & Sekuler 1979, Mather &
Moulden 1980, όπως αναφέρονται σε Mather 1980) μιλούσαν για νευρωνική
προσαρμογή σε διάφορα στάδια της οπτικής επεξεργασίας της κίνησης ξεκινώντας
από τη V1 και φτάνοντας μέχρι την MT ή ακόμα και την MST. Το μοντέλο λοιπόν
του Mather δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να προσπαθήσει να συμπεριλάβει
τα νέα αυτά ερευνητικά δεδομένα που μιλούσαν για προσαρμογή όχι μόνο στη V1
αλλά και σε ύστερες οπτικές περιοχές του εγκεφάλου.
Τέλος, αξίζει να γίνει μια σύντομη αναφορά στο θεωρητικό μοντέλο του Van de
Grind (2003,2004), ένα από τα πιο λεπτομερή υπολογιστικά μοντέλα σύμφωνα με το
οποίο η προσαρμογή θεωρείται ως ένα είδος αυτόματου μηχανισμού ελέγχου του
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οφέλους (gain control mechanism), όπου κάθε μονάδα (κύτταρο) μετριάζει την
απόκρισή της σε συνεχή έντονη διέγερση. Το μοντέλο του Van de Grind θεωρεί ότι
αυτός ο μηχανισμός που οδηγεί στην αντιληπτική εμπειρία του ΜΑΕ επιτυγχάνεται
μέσω διαιρετικής εμπροσθόδρομης αναστολής (divisive feed-forward inhibition).
Συγκεκριμένα, ένας ολοκληρωτής στο κύκλωμα του μηχανισμού ελέγχου του
οφέλους φορτίζει κατά την διάρκεια της προσαρμογής και αποφορτίζει (αδειάζει)
κατά τη διάρκεια του ελέγχου (test phase), οδηγώντας έτσι στην έξοδο σε μια
ανισορροπία μεταξύ προσαρμοσμένων και μη κυττάρων. Η εξήγηση μάλιστα που
δίνουν σχετικά με το που οφείλεται το φαινόμενο είναι αυτή στην οποία καταλήγουν
πολλοί σύγχρονοι ερευνητές μέσω ψυχοφυσικών (Morgan et al. 2006) και
ηλεκτροφυσιολογιών (Kohn & Movshon 2003) πειραμάτων. Πρόκειται για έναν
μηχανισμό ελέγχου του οφέλους (gain control mechanism), ένα φαινόμενο που
συναντάμε πολύ συχνά στο οπτικό σύστημα και ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο
από την προσαρμογή του συστήματος στις εκάστοτε συνθήκες του περιβάλλοντος
(φωτεινότητα, αντίθεση, κλπ), ακριβώς όπως μιας κάμερα ή μια

φωτογραφική

μηχανή προσαρμόζεται σε διαφορετικές συνθήκες φωτεινότητας προκειμένου να
παράγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, στην ανθρώπινη όραση η
δυναμική ασβεστίου των φωτοϋποδοχέων του αμφιβληστροειδούς προσαρμόζεται
ώστε να ταιριάζει σε διαφορετικές συνθήκες φωτεινότητας. Επιπροσθέτως, και πάλι
στο οπτικό σύστημα, τα κύτταρα της V1 φαίνεται να αναστέλλονται αμοιβαία
προκειμένου να επιτυγχάνεται τόσο η κανονικοποίηση των αντιδράσεων τους στην
αντίθεση όσο και ο αυτόματος μηχανισμός οφέλους.

Ποιος ο λειτουργικός ρόλος του μετεικάσματος κίνησης (τι εξυπηρετεί);
Υπάρχει όμως κάποιος λειτουργικός ρόλος τόσο για το μετείκασμα κίνησης όσο
και για τα μετεικάσματα γενικότερα ή είναι απλά κατασκευαστικά λάθη του οπτικού
συστήματος; Η πρώτη απόπειρα εξήγησης του φαινομένου που το αποδίδει σε
κούραση νευρώνων, κατ’ αντιστοιχία με την κούραση των μυών, είναι κατά πάσα
πιθανότητα λανθασμένη. Αν και οι φλοιϊκοί νευρώνες στις γάτες κουράζονται λόγω
προσαρμογής σε κίνηση δεν συμβαίνει το ίδιο σε αυτούς του αμφιβληστροειδούς και
του έξω γονατώδους πυρήνα οι οποίοι δεν κουράζονται ποτέ (Hammond et al. 1985
και van de Grind et al. 1972, όπως αναφέρεται σε Anstis et al. 1989). Αφού λοιπόν
μερικοί οπτικοί νευρώνες δεν κουράζονται ποτέ, γιατί να υπάρχουν κάποιοι που
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κουράζονται; Επίσης, ο χρόνος που χρειάζεται για την επαναφορά των νευρώνων
από την προσαρμογή δεν φαίνεται να ταιριάζει με αυτόν που θα περιμέναμε αν
οφειλόταν σε κούραση των νευρώνων. Και αυτό γιατί ενώ τα απλά μετεικάσματα
συνήθως διαρκούν για λιγότερο από ένα λεπτό, τα συνεξερτώμενα (contigent)
μετεικάσματα, αυτά δηλαδή που παίρνουμε προσθέτοντας ένα ακόμα χαρακτηριστικό
π.χ. στη κίνηση να προσθέσουμε και χρώμα, μπορούν να κρατήσουν για μέρες ή για
εβδομάδες. Οπότε αναζητώντας το ρόλο που παίζουν τα μετεικάσματα θα
αναφερθούμε σε 3 πιθανές θεωρίες που ενδεχομένως να συμπληρώνουν η μία την
άλλη.
Η πρώτη από αυτές (Anstis, 1975) θεωρεί τα μετεικάσματα ως ένα μηχανισμό
διόρθωσης λαθών εντός του οπτικού συστήματος. Συγκεκριμένα αυτός ο μηχανισμός
ομοιάζει με το γραφικό equalizer σε ένα ηχητικό σύστημα όπου οι διαφορετικές
μπάντες συχνοτήτων του σήματος εισόδου γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από
διαφορετικά κανάλια των οποίων το όφελος (gain- που στη περίπτωση του ηχητικού
συστήματος είναι η ένταση) προσαρμόζεται χειροκίνητα από τον ακροατή ώστε να
ταιριάζει τόσο με τα γούστα του όσο και με την ακουστική του δωματίου. Στο οπτικό
τώρα σύστημα, τα οφέλη (gains) των ανεξάρτητων καναλιών (νευρώνων)
προσαρμόζονται αυτόματα συγκρίνοντας την τρέχουσα δραστηριότητα με τη ιδεατή.
Σε κανονικές συνθήκες, αυτός ο μηχανισμός χρησιμοποιείται προκειμένου να
διατηρήσει την εσωτερική αναπαράσταση της κίνησης του αξιόπιστου (veridical)
παρατηρητή παρά τις ανεπιθύμητες αλλαγές ανεξάρτητων συνιστωσών του οπτικού
συστήματος. Ενδεχόμενη, λοιπόν, παρατεταμένη θέαση κίνησης προς τα πάνω να
οδηγήσει σε υπερβάλλουσα δραστηριότητα των επιλεκτικών στην άνω κίνηση
νευρώνων, οι οποίοι θα οδηγηθούν σε λανθασμένη αλλαγή του οφέλους τους, δηλαδή
σε πτώση του ρυθμού πυροδότησής τους. Αυτή η πτώση του ρυθμού πυροδότησης
εκδηλώνεται με φαινόμενη κίνηση προς τα κάτω (downward MAE).
Η δεύτερη από αυτές (Barlow, 1990) θεωρεί ότι τα μετεικάσματα γενικότερα και
το μετείκασμα κίνησης ειδικότερα, ως ένα μηχανισμό βελτιστοποίησης της
νευρωνικής κωδικοποίησης. Σύμφωνα με τον Barlow, τα μετεικάσματα κίνησης
συμβαίνουν επειδή τα ερεθίσματα προσαρμογής είναι αρκετά μεγάλα ώστε να
καλύπτουν τα υποδεκτικά πεδία πολλών νευρώνων. Κατά τη διάρκεια προσαρμογής
σε κίνηση πολλοί νευρώνες ενεργοποιούνται ταυτόχρονα και αυτό οδηγεί σε
αμοιβαία αναστολή της δραστηριότητάς τους. Ένα σταθερό ερέθισμα ελέγχου θα
φανεί ότι κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση λόγω της διατήρησης της αναστολής
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αυτής. Υπό αυτή τη σκοπιά, τα μετεικάσματα οφείλονται στη συσχετισμένη
δραστηριότητα μιας ομάδας νευρώνων και όχι στη δραστηριότητα ανεξάρτητων
νευρώνων.
Και οι δύο παραπάνω θεωρίες παράγουν παρόμοιες προβλέψεις: Προϋποθέτουν
την ύπαρξη ενός μηχανισμού ελέγχου της δραστηριότητας των οπτικών μηχανισμών
σε βάθος χρόνου, υποδεικνύοντας ότι τόσο η δημιουργία όσο και η εξασθένιση των
μετεικασμάτων πρέπει να είναι μια μάλλον αργή διαδικασία που θα επιτρέπει στο
οπτικό σύστημα την αλλαγή την οπτικής ισορροπίας μεταξύ προσαρμογής και
ελέγχου. Και οι δύο προβλέπουν διατήρηση του φαινομένου όταν το ερέθισμα
ελέγχου δεν ακολουθεί άμεσα αυτό της προσαρμογής, μιας και η αλλαγή στο οπτικό
ερέθισμα και όχι απλά η πάροδος του χρόνου είναι απαραίτητη προκειμένου να
επαναρυθμιστούν οι υποκείμενοι του οπτικού συστήματος μηχανισμοί.
Τέλος, μια τρίτη θεωρία (Gibson, 1937), αυτή της επαναβαθμονόμησης
(recalibration), θεωρεί ότι τα μετεικάσματα κίνησης παίζουν γενικότερο ρόλο στη
μετατόπιση του πλαισίου αναφοράς του υποκειμένου σε μια προσπάθεια διατήρησης
του φυσικού και φαινομενολογικού κόσμου σε αντιστοιχία. Πολλές αισθητήριες
διαστάσεις έχουν μια νόρμα ή ένα μηδενικό σημείο. Για παράδειγμα, η ακινησία
μπορεί να θεωρηθεί ως το μηδενικό ή ενδιάμεσο σημείο σε ένα συνεχές που ξεκινάει
από γρήγορη κίνηση στα αριστερά και τελειώνει με γρήγορη κίνηση στα δεξιά.
Ενδεχομένως αυτή τη νόρμα ή μηδενικό (ενδιάμεσο) σημείο για μια αισθητήρια
διάσταση να μην είναι συγκεκριμένη αλλά να προσδιορίζεται κάθε φορά από τον
εγκέφαλο ανάλογα με τη σταθμισμένη δραστηριότητα αυτής της διάστασης κατά το
πρόσφατο παρελθόν. Έτσι λοιπόν, μετά από προσαρμογή σε κίνηση προς τα
αριστερά, τα ερεθίσματα αυτά που έπεφταν στο παλιό ενδιάμεσο σημείο, δεν πέφτουν
πια εκεί με αποτέλεσμα να φαίνονται ότι κινούνται προς τα δεξιά. Αυτή η ιδέα
υποδηλώνει ότι ο εγκέφαλος συνεχώς επαναβαθμονομεί (recalibrates) τις εισόδους
του προσπαθώντας να βελτιστοποιήσει την αντιστοιχία μεταξύ του εξωτερικού
κόσμου και της εσωτερικής οπτικής αναπαράστασης αυτού.
Διαφορετικά μετεικάσματα ενδεχομένως να προέρχονται από διαφορετικές
φλοϊικές περιοχές: ενδεχομένως τα τοπικά να σχετίζονται με τη V1 ενώ τα πιο
σφαιρικά με εξωταινιωτές περιοχές όπως η V4 και η ΜΤ. Είναι, όμως, πιθανόν, τόσο
τα τοπικά όσο και τα σφαιρικά, να εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, που δεν είναι άλλος
από την ανάγκη επανακατανομής του εύρους όλων των δυνατών προσανατολισμών
και κατευθύνσεων με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε φορά το σύστημα να προσαρμόζεται
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στις συνθήκες που επικρατούν ώστε να έχει μεγαλύτερη ικανότητα σηματοδότησης
μιας πιθανής επερχόμενης αλλαγής της παρούσας κατάστασης. Τα αποτελέσματα της
προσαρμογής λοιπόν, βοηθούν στην βελτιστοποίηση των πληροφοριών και την
καλύτερη προσαρμογή στο περιβάλλον (Clifford et al. 2007).

Οπτικός συνωστισμός (Visual crowding)
Στα ψυχοφυσικά πειράματα γενικότερα υπάρχουν διάφορες τεχνικές προκειμένου
να «εξαφανιστεί» ένα ερέθισμα από το οπτικό πεδίο ενός ατόμου δηλαδή να υπάρχει
αλλά να μην γίνεται αντιληπτό (π.χ. Hancock et al., 2008). Μια πολύ συνήθης
μέθοδος είναι ο διοφθάλμιος ανταγωνισμός (binocular rivalry) όπου διαφορετικό
ερέθισμα παρουσιάζεται ταυτόχρονα στο κάθε μάτι και η αντίληψη εναλλάσσεται με
τυχαίο τρόπο μεταξύ των δύο ερεθισμάτων. Υπάρχουν δηλ. περίοδοι κατά τις οποίες
το ένα ερέθισμα εξαφανίζεται από την οπτική επίγνωση, παρόλο που παραμένει εκεί,
και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε την σχέση νευρωνικής
δραστηριότητας και αντίληψης (ενδεικτικά βλ. Leopold & Logothetis, 1996). Ένας
διαφορετικός τρόπος, αρκετά διαδεδομένος επίσης (He et al. 1996, Aghdaee 2005,
Blake et al. 2006, Rajimehr et al. 2004), προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η
«εξαφάνιση», που είναι μόνο αντιληπτική, είναι ο οπτικός συνωστισμός (visual
crowding): ένα ερέθισμα που βρίσκεται στο περιφερειακό οπτικό πεδίο εξαφανίζεται
λόγω γειτνίασής του με όμοια ερεθίσματα που ονομάζονται παρεμβολείς (distractors
ή flankers) (Toet & Levi, 1992).
Συνήθεις μελέτες πάνω στον οπτικό συνωστισμό χρησιμοποιούν ως ερεθίσματα
μια σειρά από γράμματα που παρουσιάζονται το ένα μετά το άλλο και τα οποία
αποτελούν λέξεις ή ψευδολέξεις (Bouma 1970 & Bouma 1973, όπως αναφέρεται σε
He et al. 1997). Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι τα γράμματα στη μέση είναι πολύ πιο
δυσδιάκριτα σε σχέση με αυτά που βρίσκονται στην άκρη αν και τα τελευταία είναι
σε πιο μακρινή απόσταση από το σημείο εστίασης. Οπότε η εκκεντρικότητα
(eccentricity) δεν μπορεί να εξηγήσει τα παραπάνω αποτελέσματα, τα οποία
οφείλονται, σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, σε πλάγια αναστολή που επιτελείται σε
πρώιμα (αισθητηριακά) στάδια (Banks et al. 1979, Levi et al. 1987, όπως
αναφέρονται σε He et al. 1987) ενώ, σύμφωνα με άλλους, σε ένα φίλτρο προσοχής
που δρα σε ανώτερες εγκεφαλικές περιοχές (Walley et al. 1973, Wolford et al. 1983,
όπως αναφέρονται σε He et al. 1987).
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Η ύπαρξη του φαινομένου αυτού δεν περιορίζεται μόνο σε ερεθίσματα με
γράμματα αλλά και επεκτείνεται και σε άλλου τύπου μελέτες, όπως έργα διάκρισης
προσανατολισμού (όπως φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί) αλλά και σε έργα
οξύτητας vernier (vernier acuity) όπου τα ερεθίσματα είναι απλές γραμμές. Γενικά
όταν το ερέθισμα στόχος περιβάλλεται από παρόμοια ερεθίσματα είναι δύσκολο να
γίνει αντιληπτό. Σύμφωνα με τους He et al.(1997) αυτή η δυσκολία οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό στη περιορισμένη χωρική ανάλυση του μηχανισμού προσοχής και
επιτελείται σε ανώτερες εγκεφαλικές περιοχές που βρίσκονται στον ινιακό –
βρεγματικό λοβό (Posner et al. 1987).

Εικόνα 6: Από He et al. (1996): Στην εικόνα (a) παρατηρούμε πώς ένα ερέθισμα στο
περιφερειακό οπτικό πεδίο «εξαφανίζεται» όταν γειτνιάζει με παρόμοια ερεθίσματα (οπτικός
συνωστισμός). Μάλιστα το φαινόμενο αυτό είναι εντονότερο στο πάνω σε σχέση με το κάτω
οπτικό πεδίο (b).

Στην παραπάνω εικόνα (a) από το άρθρο των He et al. το 1996 φαίνεται ξεκάθαρα
πόσο πιο δύσκολο είναι να ξεχωρίσουμε τον προσανατολισμού του μεσαίου
κιγκλιδώματος (grating) όταν αυτό γειτνιάζει με παρόμοια ερεθίσματα. Μάλιστα έχει
σημασία να τονίσουμε ότι ο οπτικός συνωστισμός λειτουργεί καλύτερα στο πάνω σε
σχέση με το κάτω οπτικό πεδίο, κάτι που φαίνεται και από την εικόνα (b) όπου στις
συνθήκες χωρίς οπτικό συνωστισμό η ικανότητα διάκρισης του προσανατολισμού
του ενός και μόνο κιγκλιδώματος ήταν ίδια τόσο για το πάνω όσο και για το κάτω
οπτικό πεδίο (ανοιχτά τρίγωνα και κύκλοι αντίστοιχα) ενώ στις συνθήκες με οπτικό
συνωστισμό οι επιδόσεις είναι πολύ χειρότερες στο πάνω σε σχέση με το κάτω οπτικό
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πεδίο. Μάλιστα το πλεονέκτημα που παρουσιάζεται στο κάτω οπτικό πεδίο σε σχέση
με το πάνω μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι το κάτω οπτικό πεδίο
αντιπροσωπεύεται στο πάνω μέρος του πρωτοταγούς οπτικού φλοιού, που γειτνιάζει
αλλά και προβάλει σε ινιακό – βρεγματικές περιοχές που σχετίζονται άμεσα με έργα
προσοχής.
Μια δεύτερη και πολύ βασική ασυμμετρία του οπτικού συνωστισμού είναι η
ασυμμετρία μεταξύ ακτινωτής και εφαπτόμενης ως προς το στόχο κατεύθυνσης
(radial – tangential asymmetry ) κάτι που υποδηλώνει ότι η μικρότερη περιοχή στην
οποία μπορούμε να στρέψουμε την προσοχή μας δεν είναι κυκλική αλλά ελλειπτική
με τον μεγάλο άξονα στην ακτινωτή ως προς το στόχο κατεύθυνση και το μικρό στην
ελλειπτική. Όλα αυτά γίνονται πιο κατανοητά μελετώντας την εικόνα που ακολουθεί:

Εικόνα 7: Από Cavanagh et al. (1999): Εστιάζοντας στον πάνω αριστερά σταυρό είναι πολύ
δύσκολο να διακρίνουμε τον προσανατολισμό του 3 ου και 4ου κιγκλιδώματος ενώ δεν συμβαίνει το
ίδιο με το 5ο αν και είναι πιο μακριά από τον σταυρό. Αν όμως εστιάσουμε στον κάτω σταυρό
τότε μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε τον προσανατολισμό όλων των κιγκλιδωμάτων. Αυτή η
παρατήρηση υποδηλώνει ότι η μικρότερη δυνατή περιοχή στην οποία μπορούμε να στρέψουμε
την προσοχή μας δεν είναι κυκλική αλλά ελλειπτική και συγκεκριμένα στενότερη στην
εφαπτόμενη σε σχέση με την κάθετη κατεύθυνση.

Ως γενικό συμπέρασμα αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για την έρευνά μας
είναι ότι αν τα ερεθίσματα είναι στοιχισμένα στον κατακόρυφο μεσημβρινό τότε ο
συνωστισμός έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν οι παρεμβολείς τοποθετηθούν πάνω
και κάτω από αυτά ενώ στις περιπτώσεις που αυτά είναι στοιχισμένα στον οριζόντιο
μεσημβρινό τότε ο συνωστισμός λειτουργεί καλύτερα όταν τοποθετηθούν αριστερά
και δεξιά από αυτά.
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Που όμως επιτελείται ο οπτικός συνωστισμός; Οι He et al το 1996 θέλησαν να
διερευνήσουν τα αποτελέσματα της προσαρμογής σε προσανατολισμό σε δύο
περιπτώσεις: χωρίς οπτικό συνωστισμό, όπου οι συμμετέχοντες μπορούσαν να
αντιληφθούν τον προσανατολισμό του ερεθίσματος προσαρμογής και με οπτικό
συνωστισμό, όπου οι συμμετέχοντες δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τον
προσανατολισμό του ερεθίσματος προσαρμογής. Ως ερέθισμα προσαρμογής ήταν ένα
γραμμωτό ερέθισμα προσανατολισμού 45ο ή 135ο που παρουσιάζονταν μόνο του
στην πρώτη συνθήκη και με παρεμβολείς στη δεύτερη, και ως ερέθισμα ελέγχου ένα
γραμμωτό ερέθισμα ιδίου ή αντίθετου προσανατολισμού. Στην συνθήκη με
συνωστισμό, όπου οι συμμετέχοντες δεν αντιλαμβάνονταν τον προσανατολισμό του
ερεθίσματος προσαρμογής,

η άνοδος στην αντίθεση του ερεθίσματος ελέγχου,

προκειμένου να διακρίνεται ο προσανατολισμός του, ήταν 2-3 φορές μεγαλύτερη
όταν το ερέθισμα ελέγχου είχε ίδιο προσανατολισμό με αυτό της προσαρμογής σε
σχέση με την περίπτωση που τα ερεθίσματα ελέγχου και προσαρμογής είχαν αντίθετο
προσανατολισμό. Ίδια ακριβώς αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στην συνθήκη
προσαρμογής χωρίς συνωστισμό, όπου ο προσανατολισμός του ερεθίσματος
προσαρμογής ήταν αντιληπτός. Δεν υπάρχει λοιπόν συσχέτιση μεταξύ αντιληπτικής
επίγνωσης του προσανατολισμού και προσαρμογής σε προσανατολισμό, μιας και
ερεθίσματα που δεν γίνονται αντιληπτά μπορούν να προκαλέσουν επιλεκτική ως προς
τον προσανατολισμό προσαρμογή, μια διαδικασία που ξέρουμε ότι επιτελείται αρχικά
στη V1.
Τα αποτελέσματα λοιπόν των He et al. (1996) υποδηλώνουν ότι η οπτική
συνείδηση και ο οπτικός συνωστισμός που την εμποδίζει (μπλοκάρει) επιτελούνται
σε περιοχή ύστερη της V1. Οπότε η ενεργοποίηση των νευρώνων της περιοχής αυτής
δεν μπορεί από μόνη της να οδηγήσει σε συνειδητή αντίληψη. Αυτό ενισχύεται
ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι ενώ δεν υπάρχει καμία ανατομική διαφορά
στην αντιπροσώπευση του πάνω και κάτω οπτικού πεδίου στον πρωτοταγή οπτικό
φλοιό του ανθρώπου, ο συνωστισμός παρουσιάζει μια μεγάλη ασυμμετρία δίνοντας
ένα σημαντικό πλεονέκτημα στο κάτω οπτικό πεδίο. Αντίστοιχα συμπεράσματα
ισχύουν και για τη V2. Το ραχιαίο βρεγματικό σύστημα, που παραδοσιακά συνδέεται
με τις διαδικασίες προσοχής (Posner 1994) και στο οποίο καταλήγουν περισσότερες
συνδέσεις από το κάτω σε σχέση με το πάνω οπτικό πεδίο, ενδεχομένως να ελέγχει το
φίλτρο

προσοχής

και

κατά

συνέπεια

και

τις

οπτικές

πληροφορίες

που

αντιλαμβανόμαστε συνειδητά.
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Μετείκασμα κίνησης και οπτική επίγνωση
Γιατί όμως το μετείκασμα κίνησης ως εργαλείο οπτικής επίγνωσης; Οι λόγοι είναι
κυρίως δύο: Πρώτον, γιατί τα μετεικάσματα γενικότερα, όπως έχει πει και ο Frisby
(1979, όπως αναφέρεται σε Anstis et al. 1998) έχουν χαρακτηριστεί ως το
μικροηλεκτρόδιο των ψυχολόγων γιατί μέσω αυτών μπορούν να εξαχθούν
συμπεράσματα σχετικά με τη νευρωνική δραστηριότητα των ψυχοφυσικών
πειραμάτων. Δεύτερον, γιατί στο μετείκασμα κίνησης, συγκεκριμένα, η προσαρμογή
επιτελείται σε διάφορα στάδια της οπτικής επεξεργασίας από τη V1 μέχρι την ΜΤ ή
ακόμα και την MST. Οπότε με την κατάλληλη επιλογή των ερεθισμάτων
προσαρμογής (αλλά και ελέγχου) μπορούμε να περιορίσουμε την έρευνά μας σε μια
συγκεκριμένη περιοχή της οπτικής επεξεργασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι
γραμμωτά ερεθίσματα αργής κίνησης είναι ιδανικά για μελέτη των νευρώνων της V1
ενώ ακτινωτά ερεθίσματα είναι ιδανικά για μελέτη των νευρώνων της MST.
Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν προσαρμογή σε κίνηση, κατά παρόμοιο τρόπο που
οι He et al. (1996) χρησιμοποίησαν προσαρμογή σε προσανατολισμό προκειμένου να
καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η αντίληψη επιτελείται σε ύστερη της V1 περιοχή.
Η προσαρμογή σε κίνηση προς συγκεκριμένη κατεύθυνση θα πρέπει να γίνει κάτω
από δύο συνθήκες: στη πρώτη συνθήκη η προσαρμογή θα είναι αντιληπτή από τους
συμμετέχοντες ενώ στη δεύτερη θα επιτελείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην γίνεται
αντιληπτή. Και αυτός ο τρόπος δεν είναι άλλος από τον οπτικό συνωστισμό στον
οποίο έγινε αναφορά νωρίτερα. Το αποτέλεσμα της προσαρμογής θα είναι η ένταση
του ΜΑΕ, η οποία θα μετρηθεί με τη μέθοδο εξουδετέρωσης που προαναφέρθηκε
(Blake & Hiris, 1993). Συγκρίνοντας την ένταση στις δύο αυτές συνθήκες, θα είμαστε
σε θέση να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά το που επιτελείται ο οπτικός
συνωστισμός.
Οι Lehmkuhle & Fox (1974), έδειξαν ότι ένα «αόρατο» λόγω διοφθάλμιου
ανταγωνισμού ερέθισμα παραμένει εξίσου αποτελεσματικό στην παραγωγή
επιλεκτικών ως προς την κατεύθυνση μετεικασμάτων όσο και στη περίπτωση που
είναι «ορατό». Συγκεκριμένα βρήκαν ότι η ένταση του στατικού ΜΑΕ παραμένει
αμείωτη ακόμα και όταν η προσαρμογή γίνεται κατά τη φάση της καταστολής. Με
τον όρο καταστολή (suppression) εννοούμε την περίοδο κατά την οποία ένα ερέθισμα
παραμένει αόρατο σε συνθήκες διχοπτικής διέγερσης που οδηγούν σε διοφθάλμιο
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ανταγωνισμό (Blake, 2001). Οι Lehmkuhle & Fox (1974) συνέκριναν την ένταση του
ΜΑΕ που προκύπτει κατά την φάση κυριαρχίας (ερέθισμα αντιληπτό και παρόν) και
την ένταση του ΜΑΕ κατά την φάση της καταστολής (ερέθισμα παρόν αλλά
φαινομενικά απόν, μη αντιληπτό) και είδαν ότι η επίδραση της προσαρμογής
παραμένει αμείωτη.

Αυτό για τους ερευνητές σημαίνει ότι το ΜΑΕ και η

προσαρμογή συμβαίνουν μετά την καταστολή, και μιας και υπάρχουν ενδείξεις ότι η
καταστολή κατά τον διοφθάλμιο ανταγωνισμό ξεκινά νωρίς (Polonsky et al.2001),
συνδέουν την αντίληψη του ΜΑΕ με ύστερες εγκεφαλικές περιοχές.
Μια άλλη μελέτη, των Rajimehr et al. (2004) που εξετάζει προσαρμογή σε
φαινόμενη κίνηση (apparent motion) κάτω από συνθήκες οπτικού συνωστισμού, που
καθιστούν το ερέθισμα «αόρατο», καταλήγει σε παρόμοια συμπεράσματα. Φαινόμενη
κίνηση είναι το αντιληπτικό φαινόμενο κατά το οποίο αντιλαμβανόμαστε κίνηση
χωρίς όμως αυτή να υπάρχει πραγματικά. Για παράδειγμα, αν δύο ερεθίσματα
αναβοσβήσουν διαδοχικά με κατάλληλες χωρικές και χρονικές μετατοπίσεις, αυτό θα
οδηγήσει σε αντιληπτική ψευδαίσθηση κίνησης (illusory motion) μεταξύ των δύο
αυτών ερεθισμάτων. Μελέτες λειτουργικής απεικόνισης (Goebel et al. 1998, Kaneoke
et al. 1997) έχουν δείξει ότι η περιοχή που εμπλέκεται με την επεξεργασία της
φαινόμενης κίνησης είναι η V5/MT. Χρησιμοποιώντας λοιπόν ως ερεθίσματα
προσαρμογής ορθογώνια πλαίσια με κουκίδες που αναβοσβήνουν διαδοχικά
προκειμένου να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση της κίνησης, και ως ερεθίσματα
ελέγχου παρόμοια δυναμικά ερεθίσματα όπου όλες οι κουκίδες αναβοσβήνουν
ταυτόχρονα, προσπάθησαν να διερευνήσουν το κατά πόσο ερεθίσματα φαινόμενης
κίνησης που δεν γίνονται αντιληπτά μπορούν να επηρεάσουν τη νευρωνική
δραστηριότητα της περιοχής που σχετίζεται με την επεξεργασία της φαινόμενης
κίνησης, δηλαδή της V5/MT. Διερεύνησαν λοιπόν, αν συνεχίζει να επιτελείται
προσαρμογή σε φαινόμενη κίνηση στην περίπτωση που το ερέθισμα προσαρμογής
περιβάλλεται από παρεμβολείς. Σε κάθε δοκιμή οι συμμετέχοντες έπρεπε να δώσουν
δύο απαντήσεις: μια κατά τη διάρκεια της προσαρμογής που σχετίζονταν με τον
αντιλαμβανόμενο προσανατολισμό της φαινόμενης κίνησης (οριζόντιος ή κάθετος)
και μια κατά τη διάρκεια του ελέγχου που σχετίζονταν με τον αντιλαμβανόμενο
προσανατολισμό του ερεθίσματος ελέγχου στο οποίο όλες οι κουκίδες αναβόσβηναν
τυχαία. Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων κατά της φάση της προσαρμογής,
συμπέραναν ότι πράγματι δούλεψε ο συνωστισμός. Από τις απαντήσεις τους τώρα
κατά την φάση του ελέγχου, υπολόγισαν έναν δείκτη προσαρμογής για τις δοκιμές
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χωρίς συνωστισμό και ένα δεύτερο για τις δοκιμές με συνωστισμό (το πώς
υπολογίστηκε ο δείκτης αυτός παραμένει ασαφές στο άρθρο τους). Ο δεύτερος από
αυτούς τους δύο δείκτες είναι μεν μικρότερος από τον πρώτο χωρίς όμως να υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο. Οπότε καταλήγουν στο συμπέρασμα
ότι η προσαρμογή σε φαινόμενη κίνηση διατηρείται και κάτω από συνθήκες οπτικού
συνωστισμού και η πρώτη φλοιώδης περιοχή που σχετίζεται με την επεξεργασία της
κίνησης αυτής (V5/MT) συνεχίζει να ενεργοποιείται ακόμα και όταν το ερέθισμα
προσαρμογής δεν γίνεται αντιληπτό.
Σύμφωνα με τους He, Cavanagh & Intriligator (1996), ο συνωστισμός είναι ένα
υψηλού επιπέδου φαινόμενο που επιτελείται στο επίπεδο της αντιληπτικής προσοχής
και όχι σε κάποιο αρχικό αισθητηριακό επίπεδο, όπως η V1. Τα αποτελέσματα των
Rajimehr et al. (2004) υποδεικνύουν, χρησιμοποιώντας την ίδια λογική, ότι ο οπτικός
συνωστισμός επιτελείται σε στάδιο ύστερο της πρώτης φλοιώδους περιοχής που
σχετίζεται με την επεξεργασία της φαινόμενης κίνησης, δηλαδή σε ύστερο της V5
στάδιο. Μάλιστα τα αποτελέσματά τους ενισχύονται από αυτά των Goebel et al
(2001) με fMRI σε ασθενείς με ημιανοψία (εξασθένιση ή απώλεια της όρασης στο
μισό οπτικό πεδίο του ενός ή και των δύο ματιών) όπου παρατηρείται ενεργοποίηση
της V5 χωρίς να υπάρχει οπτική επίγνωση.
Μια άλλη έρευνα, του Aghdaee το 2005, που σχετίζεται με προσαρμογή σε
σπειροειδή κίνηση (spiral motion) κάτω από συνθήκες οπτικού συνωστισμό,
καταλήγει σε παρόμοια συμπεράσματα με αυτά των Rajimehr et al. (2004). Αυτή τη
φορά ως ερεθίσματα προσαρμογής χρησιμοποιήθηκαν σπειροειδή ερεθίσματα
(logarithmic spirals). Το κεντρικό ερέθισμα κατά τη φάση της προσαρμογής, ήταν ένα
περιστρεφόμενο σπειροειδές ερέθισμα, γύρω από το οποίο υπήρχαν παρόμοια
σπειροειδή ερεθίσματα που λειτουργούσαν ως παρεμβολείς. Το έργο των
συμμετεχόντων ήταν να αναφέρουν την κατεύθυνση στην οποία περιστρεφόταν το
ερέθισμα ελέγχου που παρουσιάζονταν στην συνέχεια. Στο ερέθισμα ελέγχου υπήρχε
κίνηση αμφίσημης κατεύθυνσης που αποτελούνταν από δύο spiral που κινούνταν
προς διαφορετικές κατευθύνσεις (η μια από αυτές ήταν ίδια με αυτή του ερεθίσματος
προσαρμογής ενώ η άλλη η ακριβώς αντίθετη). Αν και οι συμμετέχοντες δεν
αντιλαμβάνονταν την κατεύθυνση της περιστροφής κατά τη φάση της προσαρμογής,
κατά τη φάση του ελέγχου ανέφεραν ότι η κατεύθυνση της περιστροφής (του
ερεθίσματος ελέγχου) ήταν αντίθετη από αυτή της προσαρμογής. Άρα έχουμε
αντιληπτική εμπειρία που αντιστοιχεί στο ΜΑΕ ακόμα και όταν το ερέθισμα
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προσαρμογής δεν γίνεται αντιληπτό. Μάλιστα σύμφωνα με τον Aghdaee, τα
συγκεκριμένα ερεθίσματα προσαρμογής ενεργοποιούν μόνο τους ανιχνευτές
συνολικής (global) κίνησης, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ανιχνευτές
περιστρεφόμενης κίνησης, οπότε το ΜΑΕ που παρατηρήθηκε οφείλεται σε αυτούς,
κάτι που σημαίνει ότι η ενεργοποίηση των επιλεκτικών ως προς την περιστρεφόμενη
κίνηση νευρώνων, δεν συσχετίζεται απαραίτητα με τη συνειδητή αντίληψη.
Όλες οι παραπάνω έρευνες (Lehmkuhle & Fox 1974, Rajimehr et al. 2004,
Aghdaee 2005) καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: ότι η νευρωνική δραστηριότητα
που οδηγεί στην αντίληψη του ΜΑΕ, παραμένει ανεπηρέαστη ακόμα και όταν το
ερέθισμα προσαρμογής δεν γίνεται αντιληπτό. Επιπροσθέτως, ο εντοπισμός του
συνωστισμού έπεται αυτού του ΜΑΕ. Υπάρχει όμως και η έρευνα των Blake et al.
(2006) που καταλήγει σε τελείως διαφορετικά συμπεράσματα. Σε μια σειρά από
πειράματα που διεξήγαγαν, μέτρησαν τα αποτελέσματα της προσαρμογής κάτω από
συνθήκες διοφθάλμιου ανταγωνισμού και οπτικού συνωστισμού, απουσία δηλαδή
οπτικής συνείδησης. Βρήκαν λοιπόν ότι τόσο ο ανταγωνισμός όσο και ο συνωστισμός
μειώνουν την αποτελεσματικότητα των ερεθισμάτων προσαρμογής, κάτι που
αποτυπώθηκε στη μειωμένη ένταση που πήραν τόσο για το επιλεκτικό ως προς τον
προσανατολισμό ΤΕΑΕ (Threshold Elevation After Effect ) όσο και για το ΜΑΕ.
Οπότε η οπτική επίγνωση συσχετίζεται με την ένταση του ΜΑΕ.
Αναλυτικότερα, οι Blake et al. (2006) χρησιμοποίησαν ερεθίσματα χαμηλής
αντίθεσης και αυτό είναι που τους διαφοροποιεί από τις προηγούμενες έρευνες.
Συγκεκριμένα στο πείραμα όπου μέτρησαν δυναμικό ΜΑΕ σε συνθήκες οπτικού
συνωστισμού, έδειχναν γραμμωτά ερεθίσματα που μετατοπίζονταν προς τα δεξιά ή
προς τα αριστερά σε 3 διαφορετικές συνθήκες: χωρίς παρεμβολείς, με παρεμβολείς
ίδιας αντίθεσης και με παρεμβολείς υψηλότερης αντίθεσης. Η προσαρμογή σε κίνηση
γινόταν σε υψηλά ή μεσαία επίπεδα αντίθεσης. Όταν η προσαρμογή γινόταν σε
υψηλή αντίθεση, βρέθηκε μικρή διαφορά στην ένταση του ΜΑΕ στις 3 διαφορετικές
συνθήκες. Όταν όμως η προσαρμογή γινόταν σε μεσαία αντίθεση, η διαφορά
ανάμεσα στις συνθήκες ήταν σημαντική. Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματά τους και
για τα 4 πειράματα που διεξήγαγαν (στα δύο από αυτά συνδύασαν ΜΑΕ και ΤΕΑΕ
με διοφθάλμιο ανταγωνισμό, ενώ στα άλλα δύο MAE και ΤΕΑΕ με οπτικό
συνωστισμό). Έδειξαν λοιπόν, ότι η επίδραση της προσαρμογής μειώνεται όταν το
ερέθισμα προσαρμογής δεν γίνεται αντιληπτό. Ο λόγος που οι προηγούμενες έρευνες
απέτυχαν να δείξουν κάτι τέτοιο είναι ότι χρησιμοποίησαν ερεθίσματα υψηλής
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αντίθεσης, οδηγώντας έτσι τους νευρώνες σε κορεσμό. Τα αποτελέσματά τους
υπονοούν ότι τόσο ο ανταγωνισμός όσο και ο συνωστισμός επιτελούνται σε πρώιμα
στάδια της οπτικής επεξεργασίας, πριν από ή στον τόπο της προσαρμογής που
παράγει το ΤΕΑΕ και το ΜΑΕ. Και επειδή τόσο στο ΤΕΑΕ όσο και στο ΜΑΕ που
μέτρησαν, η προσαρμογή επιτελείται στην V1, κάπου εκεί ή και νωρίτερα πρέπει να
επιτελείται και ο συνωστισμός, κάτι βέβαια που τους φέρνει σε αντίθεση με όλες τις
προαναφερθείσες έρευνες που τον τοποθετούν σε ύστερες της V1 περιοχές.
Στη δική μας έρευνα τώρα, θέλουμε να εξετάσουμε την ένταση του
μετεικάσματος κίνησης μετά από προσαρμογή σε δύο συνθήκες: χωρίς ή με οπτικό
συνωστισμό. Το ερέθισμά μας θα είναι κινούμενες κουκίδες σε κύκλο (Random Dot
Displays) οι οποίες θα κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και θα παρουσιάζονται στο
περιφερειακό οπτικό πεδίο. Το ερέθισμα αυτό θεωρείται κατάλληλο για
ενεργοποίηση των νευρώνων της ΜΤ όπου τα υποδεκτικά πεδία είναι μεγαλύτερα
από αυτά της V1 και έχουμε αντίληψη συνολικής (global) και όχι τοπικής (local)
κίνησης. Αν η ένταση του μετεικάσματος κίνησης παραμείνει η ίδια και στις δύο
συνθήκες, τότε τα αποτελέσματά μας συμβαδίζουν με αυτά των Rajimehr et al.(2004)
και του Aghdaee (2005), κάτι που δεν συμβαίνει βέβαια αν παρατηρηθεί μείωση της
έντασης του μετεικάσματος κίνησης από τη μια συνθήκη στην άλλη. Στη δεύτερη
αυτή περίπτωση τα αποτελέσματά μας θα είναι πολύ κοντά σε αυτά των Blake et al.
(2006). Επίσης θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε μια σειρά από
ερωτήματα όπως:
(1) Που επιτελείται ο οπτικός συνωστισμός; Έπεται ή προηγείται του τόπου της
προσαρμογής;
(2) Η οπτική επίγνωση είναι απαραίτητη προκειμένου να πάρω κάποιο ΜΑΕ;
(3) Η ένταση του ΜΑΕ που θα πάρω καθορίζεται μόνο από την ένταση του
ερεθίσματος που το προκαλεί ή και από το βαθμό στον οποίο το ερέθισμα αυτό
γίνεται αντιληπτό;
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Θεωρητικές υποθέσεις
Προκειμένου να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα θα πρέπει να συγκριθεί η
ένταση του ΜΑΕ σε δύο διαφορετικές συνθήκες:
(1) Χωρίς οπτικό συνωστισμό, δηλαδή το ερέθισμα να εμφανίζεται μόνο του.
(2) Με οπτικό συνωστισμό, δηλαδή το ερέθισμα να εμφανίζεται με παρόμοια
ερεθίσματα (παρεμβολείς) γύρω από αυτό.
Συγκρίνοντας λοιπόν την ένταση το ΜΑΕ στις δύο παραπάνω συνθήκες (χωρίς ή
με οπτικό συνωστισμό) μπορούμε να βγάλουμε τα εξής συμπεράσματα:
(1) Αν η ένταση του ΜΑΕ δεν επηρεαστεί από τον οπτικό συνωστισμό (δηλαδή
πάρουμε εξίσου δυνατό ΜΑΕ και στις δύο συνθήκες) αυτό σημαίνει ότι οι
νευρωνικοί μηχανισμοί του ΜΑΕ προηγούνται αυτών του οπτικού συνωστισμού
καθώς και ότι η οπτική επίγνωση δεν είναι απαραίτητη προκειμένου να πάρω
κάποιο ΜΑΕ.
(2) Αν όμως η ένταση του ΜΑΕ επηρεαστεί από τον οπτικό συνωστισμό (δηλαδή
στη δεύτερη πειραματική συνθήκη δεν πάρουμε τόσο δυνατό ΜΑΕ όσο στη
πρώτη) αυτό σημαίνει ότι οι νευρωνικοί μηχανισμοί του ΜΑΕ έπονται αυτών του
οπτικού συνωστισμού και ότι η οπτική επίγνωση είναι απαραίτητη προκειμένου
να πάρω κάποιο ΜΑΕ και
(3) Προκειμένου να είμαστε σίγουροι για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της 2ης
περίπτωσης προκύπτει η ανάγκη μιας 3ης πειραματικής συνθήκης στην οποία θα
ελέγχεται η ένταση του ΜΑΕ για ερεθίσματα που διαφέρουν μορφολογικά (ως
προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά όπως είναι η παρουσία/απουσία
παρεμβολέων και ο βαθμός συνοχής της κίνησης) αλλά είναι όμοια αντιληπτικά.
Υπήρχαν όμως 3 βασικά ζητήματα που έπρεπε να επιλυθούν πριν από τη
διενέργεια του πειράματος. Συγκεκριμένα έπρεπε να αποφασιστεί:
(1) Που θα γίνει ο οπτικός συνωστισμός (πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά);
(2) Ποιο θα είναι το ερέθισμα προσαρμογής και που θα εμφανιστεί;
(3) Ποιο θα είναι το ακόλουθο της προσαρμογής ερέθισμα (ερέθισμα ελέγχου) και
που θα εμφανιστεί;
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Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα είναι οι εξής;
(1) Με βάση την σύντομη αναφορά στον οπτικό συνωστισμό που προηγήθηκε,
φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτός λειτουργεί καλύτερα στο πάνω σε σχέση με το κάτω
οπτικό πεδίο. Αποφασίστηκε λοιπόν, ο συνωστισμός να γίνει στο πάνω οπτικό
πεδίο με το κεντρικό ερέθισμα (target stimulus) στοιχισμένο στον κατακόρυφο
μεσημβρινό. Μάλιστα λόγω της ακτινωτής – εφαπτόμενης ασυμμετρίας (radialtangential asymmetry), της δεύτερης σημαντικής ασυμμετρίας του φαινομένου,
αλλά και δοκιμών που έγιναν κατά την ανάπτυξη του πειράματος αποφασίστηκε
οι παρεμβολείς (distractors ή flankers) να τοποθετήθηκαν πάνω και κάτω από το
ερέθισμα.
(2) Λόγω πολλών ευρημάτων από προγενέστερες έρευνες (Newsome & Pare 1988,
Blake & Hiris 1992, Castet et al. 2002) αλλά και ευκολίας χειρισμού των
προγραμματιστικών παραμέτρων, ως ερέθισμα προσαρμογής επιλέχθηκαν οι
κινούμενες κουκίδες μέσα σε κύκλο (Random Dot Display – RDD). Μέσω των
παραμέτρων αυτών ρυθμίζεται τόσο η πυκνότητα (χωρική συχνότητα) όσο και η
ταχύτητα των κουκίδων, στοιχεία που συνδέονται άμεσα με την ένταση του
ΜΑΕ. Το ερέθισμα έπρεπε να εμφανιστεί στο περιφερειακό οπτικό πεδίο, γιατί
μόνο εκεί δουλεύει ο οπτικός συνωστισμός και μάλιστα 7ο πάνω από το σημείο
εστίασης (σταυρός στο κέντρο της οθόνης). Παρόμοια ερεθίσματα είχαν
χρησιμοποιήσει και οι Castet et al. (2002) καθώς και οι Hancock et al. (2008.)
Μάλιστα, το συγκεκριμένο σημείο επιλέχθηκε προκειμένου να μπορέσουν να
τοποθετηθούν πάνω και κάτω από αυτό οι διαφθορείς στις συνθήκες του οπτικού
συνωστισμού (2η και 3η πειραματική συνθήκη) διατηρώντας ταυτόχρονα μια
απόσταση από το σημείο εστίασης
(3) Οι κινούμενες κουκίδες σε κύκλο (RDD) επιτρέπουν την χρήση τόσο στατικού
όσο και δυναμικού (κινούμενου) ερεθίσματος ως ερέθισμα ελέγχου (αυτό που
εμφανίζεται μετά τη προσαρμογή). Στα ερεθίσματα αυτά έχουμε κίνηση πρώτης
τάξης (first order motion) και αν η κίνηση κατά την προσαρμογή είναι αργή
μιλάμε για στατικό ΜΑΕ ενώ αν είναι γρήγορη μιλάμε για δυναμικό ΜΑΕ. Η
ένταση του ΜΑΕ, με τη σειρά της,

προσδιορίζεται τόσο από τον βαθμό

ομοιότητας μεταξύ ερεθίσματος προσαρμογής και ελέγχου όσο και από το που θα
εμφανιστεί κάθε ένα από αυτά. Η καλύτερη δυνατή ρύθμιση του ΜΑΕ (δηλαδή
εντονότερο ΜΑΕ) επιτυγχάνεται όταν τα ερεθίσματα προσαρμογής και ελέγχου
έχουν παρόμοιες χωρικές και χρονικές ιδιότητες γιατί κάτι τέτοιο σημαίνει ότι
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διεγείρουν τους ίδιους νευρωνικούς μηχανισμούς (Anstis et al. 1998). Οπότε το
ερέθισμα ελέγχου αποφασίστηκε να εμφανιστεί στην ίδια ακριβώς θέση με το
ερέθισμα προσαρμογής (δηλαδή 7ο πάνω από το σημείο εστίασης), και να έχει
την ίδια χωρική συχνότητα και ταχύτητα με αυτό. Η θέση εμφάνισης του
ερεθίσματος ελέγχου επιβάλει την χρήση δυναμικού (κινούμενου) ερεθίσματος,
γιατί τα στατικά ερεθίσματα που παρουσιάζονται στο περιφερειακό οπτικό πεδίο
εξαφανίζονται λόγω του Troxler’s fading3, πράγμα που σημαίνει ότι οι
συμμετέχοντες δεν θα τα έβλεπαν. Οπότε επιλέχθηκε κινούμενο ερέθισμα
ελέγχου που περιέχει κίνηση συνοχής (γιατί αν δεν περιείχε θα μπορούσαμε να
μετρήσουμε διάρκεια και να αναφερόμαστε σε στατικό ΜΑΕ), κάτι που μας
οδηγεί σε δυναμικό τρόπο μέτρησης του ΜΑΕ (dMAE) δηλαδή σε μέτρηση
έντασης (ποσοστό κουκίδων που απαιτείται προκειμένου να εξουδετερωθεί η
φαινόμενη προς την αντίθετη της προσαρμογής κίνηση) και όχι διάρκειας.

3

Το Troxler’s fading ή αλλιώς Troxler’s effect είναι ένα φαινόμενο που σχετίζεται με την οπτική
αντίληψη και ανακαλύφθηκε από τον Ignaz Paul Vital Troxler το 1804. Σύμφωνα με αυτό, μετά από
εστίαση σε ένα συγκεκριμένο σημείο για περίπου 20 δευτερόλεπτα, ένα ερέθισμα που θα παρουσιαστεί
στο περιφερειακό οπτικό πεδίο, θα εξασθενίσει και θα εξαφανιστεί (δεν θα είναι πλέον ορατό). Το
φαινόμενο είναι πιο έντονο όταν το ερέθισμα είναι μικρό, χαμηλής αντίθεσης ή θολό (blured).
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Γενική Μέθοδος
Συμμετέχοντες
6 άτομα (μια γυναίκα) με κανονική ή διορθωμένη όραση. Τα άτομα έβλεπαν το
ερέθισμα σε συνθήκες φυσιολογικής διοφθάλμιας θέασης και καθ’ όλη τη διάρκεια
του πειράματος διατηρούσαν εστίαση σε σταυρό στο κέντρο της οθόνης. Κανένα από
αυτά δεν ήταν ενήμερο σχετικά με τον σκοπό του πειράματος.

Ερεθίσματα
Το πείραμά αναπτύχθηκε σε MATLAB v7.6 (R2008a) στο οποίο είχαμε
προσθέσει κάποιες extra ρουτίνες του πακέτου Cogent που είναι απαραίτητο όταν
σχεδιάζονται κινούμενα ερεθίσματα. Με τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατή η σχεδίαση
και ανανέωση του ερεθίσματος σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα (κάθε 33ms).
Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες αναφέρονται στο παράρτημα όπου υπάρχει ο
κώδικας του προγράμματος. Επίσης χρησιμοποιήθηκε και το πακέτο psychometric fit
για MATLAB v7.6 προκειμένου να καταστεί δυνατό το ψυχομετρικό ταίριασμα των
δεδομένων (να σχεδιαστούν ουσιαστικά οι ψυχομετρικές καμπύλες προκειμένου να
γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις) και να πάρουμε τα αντιληπτικά κατώφλια κάθε
συμμετέχοντα στην 1η φάση του πειράματος και την ένταση του ΜΑΕ στη 2η φάση.
Τα ερεθίσματα, όπως προαναφέρθηκε, ήταν κινούμενες κουκίδες μέσα σε κόκκινο
κύκλο (Random Dot Display – RDD) και εμφανίζονταν σε οθόνη μεγέθους 17’’,
ανάλυσης 1152x864 pixels με συχνότητα ανανέωσης στα 60 Hz. Οι κουκίδες ήταν
λευκές σε μαύρο φόντο. Κατά την διάρκεια του πειράματος η οθόνη ανανεώνονταν
κάθε 33ms και ενώ παρουσιάζονταν οι τρέχουσες κουκίδες υπολογίζονταν η θέση
των υπολοίπων. Σε κάθε καρέ (frame) λοιπόν επανασχεδιάζονταν όλες οι κουκίδες
μετακινώντας προς την ίδια κατεύθυνση (πάνω ή κάτω) αυτές που αποτελούσαν το
σήμα και όλες τις υπόλοιπες προς τυχαίες κατευθύνσεις (θόρυβος). Το μέγεθος κάθε
κουκίδας ήταν 0,028ο. Η απόσταση θέασης ήταν στα 57 εκατοστά. Η ταχύτητα
κίνησης των κουκίδων ήταν της τάξης των 1,7ο/s ενώ η πυκνότητα τους ήταν περίπου
40 dots/deg2 (Blake & Hiris 1993, Castet el al., 2002). Το κεντρικό ερέθισμα σε όλες
τις πειραματικές συνθήκες ήταν ένα Random Dot Display μεγέθους 2,5ο σε απόσταση
7ο από τον σταυρό εστίασης που παρέμενε στο κέντρο της οθόνης καθ’ όλη τη
διάρκεια του πειράματος.
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Διαδικασία
1η φάση: Υπολογισμός αντιληπτικών κατωφλιών ανίχνευσης κίνησης σε
συνθήκες συνωστισμού και μη. Έργο: 2AFC – ανίχνευση κίνησης προς δύο
κατευθύνσεις (πάνω – κάτω)
Πριν από το κύριο μέρος του πειράματος, όπου μετράμε την ένταση του ΜΑΕ
κάτω από 3 διαφορετικές συνθήκες, έπρεπε να έχουμε μια εικόνα σχετικά με το
αντιληπτικό κατώφλι της κίνησης για τους συμμετέχοντες στο πείραμα. Αυτό
εξυπηρετούσε δύο σκοπούς: ο πρώτος και κυριότερος ήταν να εξακριβωθεί αν
δούλεψε ή όχι ο οπτικός συνωστισμός δηλαδή αν ανέβηκε το αντιληπτικό κατώφλι
στις περιπτώσεις εκείνες που το ερέθισμα παρουσιάζεται με παρεμβολείς
(distractors). Ο δεύτερος ήταν η δημιουργία του σήματος προσαρμογής της 3ης
πειραματικής συνθήκης. Στη φάση αυτή λοιπόν:
(1) Υπολογίσαμε αρχικά το αντιληπτικό κατώφλι κάθε συμμετέχοντα χωρίς
προσαρμογή και χωρίς οπτικό συνωστισμό (Newsome et al. 1989). Ως κεντρικό
ερέθισμα χρησιμοποιήθηκαν RDDs με κίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω και
στα οποία τα ποσοστά της κίνησης συνοχής κυμαίνονταν από 0 έως 30%. Σε κάθε
δοκιμή (trial) το κεντρικό ερέθισμα εμφανίζονταν για 1 δευτερόλεπτο και στη
συνέχεια ο συμμετέχοντας πατούσε το πάνω ή το κάτω βέλος (↑ ή ↓) στο
πληκτρολόγιο για να δηλώσει αν είδε κίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Μετά
από ένα μεσοδιάστημα (ISI - InterStimulus Interval) που κυμαινόταν μεταξύ 0,5
και 1 δευτερολέπτου ακολουθούσε η επόμενη δοκιμή. Με τη μέθοδο λοιπόν των
σταθερών ερεθισμάτων (constant stimuli) και μετά από 140 δοκιμές ήμασταν σε
θέση να υπολογίσουμε το αντιληπτικό κατώφλι που αντιστοιχούσε στο 75%
(2AFC) των σωστών απαντήσεων κάθε συμμετέχοντα. Οι ψυχομετρικές
καμπύλες που παρουσιάζονται στη συνέχεια καθώς και ο υπολογισμός του
αντιληπτικού κατωφλιού έγιναν χρησιμοποιώντας το πακέτο psychometric fit για
MATLAB v7.6.
(2) Στη συνέχεια υπολογίσαμε το αντιληπτικό κατώφλι κάθε συμμετέχοντα χωρίς
προσαρμογή αλλά με οπτικό συνωστισμό. Αυτή τη φορά όμως πάνω και κάτω
από το κεντρικό ερέθισμα (RDDs) υπήρχαν άλλα δύο παρόμοια (παρεμβολείς)
στα οποία τα ποσοστά κίνησης ήταν στο 0% (όλες οι κουκίδες κινούνταν τυχαία,
δεν υπήρχε κίνηση συνοχής). Τα ποσοστά της κίνησης συνοχής στο κεντρικό
ερέθισμα κυμαίνονταν αυτή τη φορά από 20 έως 50%. Εδώ τα ποσοστά ήταν
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μεγαλύτερα μιας και η γειτνίαση με παρόμοια ερεθίσματα έκανε δυσκολότερη τη
διάκριση της κατεύθυνσης της κίνησης. Με τρόπο παρόμοιο με αυτόν της
προηγούμενη συνθήκης υπολογίστηκε το αντιληπτικό κατώφλι ανίχνευσης της
κίνησης με συνωστισμό για κάθε συμμετέχοντα.
Πριν περάσουμε στη 2η φάση του πειράματός μας να αναφερθούμε σύντομα και
στον δεύτερο σκοπό της 1ης φάσης. Χρησιμοποιώντας τα αντιληπτικά κατώφλια
ανίχνευσης της κίνησης στις δύο παραπάνω πειραματικές συνθήκες, κατέστη δυνατή
η δημιουργία του ερεθίσματος προσαρμογής της 3ης πειραματικής συνθήκης της 2ης
φάσης. Καταφέραμε δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα όμοιο αντιληπτικά ερέθισμα με
αυτό της 2ης πειραματικής συνθήκης με τη διαφορά ότι στη 2η έχουμε συνθήκες
οπτικού συνωστισμού ενώ στη 3η όχι. Όλα αυτά θα γίνουν κατανοητά στη συνέχεια
όπου παρουσιάζονται αναλυτικά οι 3 διαφορετικές συνθήκες της δεύτερης, κύριας
φάσης του πειράματος.
2η φάση: Υπολογισμός έντασης δυναμικού ΜΑΕ μετά από προσαρμογή σε
συνθήκες συνωστισμού και μη. Έργο: 2AFC – ανίχνευση κίνησης προς δύο
κατευθύνσεις (πάνω – κάτω) μετά από προσαρμογή σε μια από αυτές (πάνω)
Στη 2η τώρα και κύρια φάση του πειράματος, μετρήσαμε την ένταση του
δυναμικού μετεικάσματος κίνησης (dMAE) κάτω από 3 διαφορετικές συνθήκες με
χρήση της μεθόδου εξουδετέρωσης (Null Test Method – Blake & Hiris, 1993).
Ουσιαστικά μετρήθηκε το ποσοστό των κουκίδων που πρέπει να προστεθούν στο
ακόλουθο της προσαρμογής ερέθισμα έτσι ώστε το τελευταίο να φαίνεται ως RDVN
(Random Dynamic Visual Noise), δηλαδή να φαίνεται ότι έχει σήμα 0%. Αυτό που
άλλαζε από συνθήκη σε συνθήκη ήταν μόνο το ερέθισμα προσαρμογής.
Συγκεκριμένα:
(1) Στην 1η συνθήκη το ερέθισμα προσαρμογής ήταν ένα κεντρικό RDD με όλες τις
κουκίδες να κινούνται προς τα πάνω, δηλαδή με το σήμα στο 100%.
(2) Στη 2η συνθήκη το ερέθισμα προσαρμογής ήταν ίδιο με αυτό της 1ης αλλά πάνω
και κάτω από το κεντρικό RDD υπήρχαν άλλα δύο που λειτουργούσαν ως
παρεμβολείς (συνθήκη οπτικού συνωστισμού) και στα οποία το σήμα ήταν στο 0%,
δηλαδή όλες οι κουκίδες κινούνταν προς τυχαίες κατευθύνσεις.
(3) Στη 3η συνθήκη το ερέθισμα προσαρμογής ήταν ίδιο με αυτό της 1 ης δηλαδή
χωρίς διαφθορείς πάνω και κάτω από αυτό με την εξής όμως διαφορά: το σήμα δεν
ήταν στο 100% αλλά σε τέτοιο ποσοστό ώστε το ερέθισμα αυτό να είναι ίδιο
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αντιληπτικά με αυτό της 2ης συνθήκης. Το ποσοστό αυτό υπολογίστηκε για κάθε
συμμετέχοντα ξεχωριστά με βάση τα αντιληπτικά κατώφλια που πήραμε στη 1η φάση
του πειράματος. Αν π.χ. το αντιληπτικό κατώφλι αντίληψης της κίνησης στη συνθήκη
χωρίς συνωστισμό ήταν στο 13% ενώ στη συνθήκη με συνωστισμό στο 33% τότε το
ποσοστό του σήματος του ερεθίσματος προσαρμογής της συνθήκης αυτής ήταν στο
39% (100*13/33). Ο τύπος υπολογισμού ήταν ως εξής:
(Σήμα προσαρμογής 2ης συνθήκης * Αντιληπτικό κατώφλι κίνησης χωρίς
συνωστισμό) / Αντιληπτικό κατώφλι με συνωστισμό {Τύπος 1}
Η διαδικασία τώρα ήταν ίδια και για τις 3 συνθήκες: Για κάθε δοκιμή δείχναμε το
ερέθισμα προσαρμογής για 10 δευτερόλεπτα (60 για την πρώτη δοκιμή κάθε
συνθήκης) και μετά από ένα διάστημα της τάξης των 500 ms, εμφανίζονταν το
ερέθισμα ελέγχου (ακόλουθο της προσαρμογής) για 1 δευτερόλεπτο. Η προσαρμογή
γινόταν πάντα σε κίνηση προς τα πάνω. Ως ερέθισμα ελέγχου παρουσιάζονταν RDDs
με διαφορετικά ποσοστά κίνησης συνοχής από δοκιμή σε δοκιμή και στη συνέχεια ο
συμμετέχοντας έπρεπε να απαντήσει με τα αντίστοιχα βέλη (↑ ή ↓) στο
πληκτρολόγια, αν έβλεπε συνολική κίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Μετά από
προσαρμογή σε κίνηση προς τα πάνω, ένα δυναμικό ερέθισμα ελέγχου χωρίς κίνηση
συνοχής, φαίνεται να κινείται προς τα κάτω. Το ποσοστό των κουκίδων που πρέπει να
προσθέσω στην αντίθετη κατεύθυνση από την φαινόμενη κίνηση προκειμένου να την
εξουδετερώσω αντιστοιχεί ουσιαστικά στην ένταση του ΜΑΕ. Το έργο ήταν και πάλι
2AFC, αλλά εδώ μας ενδιαφέρει οι προς τα πάνω απαντήσεις των συμμετεχόντων να
είναι ίδιες κατά μέσο όρο με τις προς τα κάτω (δηλαδή η απάντησή τους να είναι
τυχαία). Με τη μέθοδο, λοιπόν, των σταθερών ερεθισμάτων μετρήθηκε το ποσοστό
αυτό που δεν είναι άλλο από το σημείο που αντιστοιχεί στο 50% της ψυχομετρικής
καμπύλης μιας 2AFC. Προκειμένου να υπολογιστεί αυτό το ποσοστό σε κάθε
συνθήκη είχαμε 60 δοκιμές (trials).
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Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται σχηματικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε
για την 1η και την 3η συνθήκη του πειράματός μας:

Προσαρμογή
για 10’’ (60’’
στο πρώτο
trial)
Μεσοδιάστημα
της τάξης των
500 ms

Ερέθισμα
ελέγχου για 1’

Εικόνα 8: Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας στις συνθήκες 1 και 3. Να σημειωθεί ότι στη
1η συνθήκη είχαμε 100% προσαρμογή σε κίνηση προς τα πάνω χωρίς οπτικό συνωστισμό ενώ
στη 3η συνθήκη η προσαρμογή σε κίνηση προς τα πάνω γινόταν σε ποσοστό που υπολογίστηκε
σύμφωνα με τον τύπο {1}
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Και εδώ φαίνεται σχηματικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη 2η συνθήκη
του πειράματός μας
Προσαρμογή
για 10’’ (60’’
στο πρώτο
trial)

Μεσοδιάστημα
της τάξης των
500 ms

Ερέθισμα
ελέγχου για 1’

Εικόνα 9: Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας στη συνθήκη 2. Να σημειωθεί ότι στη συνθήκη
αυτή είχαμε 100% προσαρμογή σε κίνηση προς τα πάνω με οπτικό συνωστισμό δηλαδή με δύο
παρεμβολείς πάνω και κάτω από το ερέθισμα προσαρμογής στους οποίους όλες οι κουκίδες
κινούνταν προς τυχαίες κατευθύνσεις (σήμα 0%)
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Αποτελέσματα 1ης φάσης πειράματος
Σύγκριση αντιληπτικών κατωφλιών αντίληψης κίνησης κάτω από δύο
διαφορετικές συνθήκες (Χωρίς και Με συνωστισμό).

Για να είμαστε σε θέση να ελέγξουμε τις πειραματικές μας υποθέσεις έπρεπε
πρώτα να διαπιστώσουμε πόσο καλά δούλεψε ο οπτικός συνωστισμός. Αυτός ήταν
και ο λόγος ύπαρξης αυτής της φάσης του πειράματος. Το αν δούλεψε ή όχι ο οπτικός
συνωστισμός μπορούμε να το συμπεράνουμε συγκρίνοντας τα αντιληπτικά κατώφλια
αντίληψης της κίνησης στην περίπτωση χωρίς με την περίπτωση με οπτικό
συνωστισμό. Άνοδος του αντιληπτικού κατωφλιού από τη μια συνθήκη στην άλλη
σημαίνει ότι πράγματι δούλεψε ενώ οποιοδήποτε άλλα αποτέλεσμα δηλώνει το
αντίθετο. Κάτι τέτοιο έπρεπε να διαπιστωθεί πρώτα ατομικά για κάθε συμμετέχοντα
και μετά συνολικά για όλους. Ο ατομικός έλεγχος έδειξε μια άνοδο του αντιληπτικού
κατωφλιού από τη μια συνθήκη στην άλλη στους 5 από τους 6 συμμετέχοντες. Ο 6 ος
μάλλον απαντούσε τυχαία όπως φάνηκε και από τις ψυχομετρικές του καμπύλες
οπότε έπρεπε να εξαιρεθεί τόσο από την ανάλυση των συνολικών αποτελεσμάτων
όσο και από την επόμενη (κύρια) φάση του πειράματος. Τα ατομικά αποτελέσματα
για έναν από τους συμμετέχοντες (ΔΑ) παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί:
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No crowding
~ 13%

Crowding
~33%

Percent Correct

ΔΑ

Signal Percentage
Εικόνα 10: Οι ψυχομετρικές καμπύλες του ΔΑ ως προς την αντίληψη της κίνησης σε δύο
συνθήκες: Χωρίς (μπλε χρώμα) και Με (κόκκινο χρώμα) οπτικό συνωστισμό. Το αντιληπτικό
κατώφλι ορίζεται στο 75% των σωστών απαντήσεων (2AFC)

Παρατηρούμε λοιπόν ότι για τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα το αντιληπτικό
κατώφλι ανέβηκε από το 13% στο 33% πράγμα που σημαίνει ότι για την αντίληψη
της κίνησης στην περίπτωση που το ερέθισμα παρουσιάζονταν χωρίς οπτικό
συνωστισμό αρκούσε κίνηση συνοχής σε ποσοστό 13% ενώ το ποσοστό αυτό
ανέβηκε στο 33% όταν πάνω και κάτω από το ερέθισμα προστέθηκαν οι παρεμβολείς
(distractors). Άρα συμπεραίνουμε ότι ο οπτικός συνωστισμός δούλεψε για τον
συγκεκριμένο συμμετέχοντα.
Πέραν όμως της ατομικής ανάλυσης έπρεπε να δούμε κατά πόσο ο οπτικός
συνωστισμός δούλεψε συνολικά για όλους τους συμμετέχοντες προκειμένου να
είμαστε σε θέση να εξάγουμε συγκεντρωτικά συμπεράσματα. Τόσο για τον ΔΑ όσο
και τους υπόλοιπους 4 συμμετέχοντες τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα που
ακολουθεί:
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Πίνακας 2: Αντιληπτικά κατώφλια αντίληψης της κίνησης για όλους τους
συμμετέχοντες σε δύο συνθήκες: χωρίς και με οπτικό συνωστισμό.
Α/Α

Αρχικά
συμμετέχοντα

Αντιληπτικό κατώφλι Αντιληπτικό κατώφλι
χωρίς συνωστισμό
με συνωστισμό

1

ΔΚ

14,79

30,08

2

ΑΚ

24,39

34,99

3

ΔΠ

19,94

37,85

4

ΜΜ

23,22

40,94

5

ΔΑ

12,95

32,64

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι το μέσο αντιληπτικό κατώφλι ανέβηκε
από το 19,06 χωρίς οπτικό συνωστισμό στο 35,30 με οπτικό συνωστισμό, μια
διαφορά στατιστικά σημαντική με t(4) = -10,314, p<,001. Σχηματικά τα
αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Εικόνα 11: Μέσα αντιληπτικά κατώφλια και για τους 5 συμμετέχοντες Χωρίς(αριστερά) και
Με(δεξιά) οπτικό συνωστισμό.

Έχοντας λοιπόν εξακριβώσει ότι τόσο ατομικά όσο και συνολικά έχει δουλέψει ο
οπτικός συνωστισμός μπορούμε να περάσουμε στην ανάλυση της 2ης και κύριας
φάσης του πειράματός μας.
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Αποτελέσματα 2ης φάσης πειράματος
Σύγκριση της έντασης του δυναμικού ΜΑΕ κάτω από δύο διαφορετικές
συνθήκες: Χωρίς (1η συνθήκη) και Με (2η συνθήκη) οπτικό συνωστισμό:
Στην 1η συνθήκη του πειράματός μας μετρήσαμε την ένταση του ΜΑΕ όταν το
ερέθισμα (RDD) παρουσιάζεται μόνο του. Η ένταση του ΜΑΕ για τη συνθήκη αυτή
και για τους 5 συμμετέχοντες κυμάνθηκε από 55 - 75%. Οι τιμές αυτές είναι πολύ
μεγαλύτερες από το 30-50% που πήραν οι Blake & Hiris στα πειράματά τους (1992,
1993) αλλά εκεί η εκκεντρικότατα ήταν στις 3,5ο ενώ εδώ στις 7ο. Σύμφωνα με τους
Castet el al. (2002) όταν η εκκεντρικότητα αυξάνεται, αυξάνεται αντίστοιχα και η
ένταση του ΜΑΕ κάτι που φαίνεται να δικαιολογεί την άνοδο που είχαμε στο δικό
μας πείραμα.
Στη 2η συνθήκη του πειράματος, όπου η ένταση μετρήθηκε κάτω από συνθήκες
οπτικού συνωστισμού, με δύο παρεμβολείς πάνω και κάτω από το κεντρικό ερέθισμα,
η ένταση του ΜΑΕ κυμάνθηκε από 37 - 55%. Παρατηρούμε μια πτώση σε σχέση με
την 1η συνθήκη τόσο ατομικά για κάθε συμμετέχοντα όσο και συνολικά.
Τα

ατομικά

αποτελέσματα

για

έναν

από

τους

συμμετέχοντες

(ΔΑ)

παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί:
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Percentage ‘up’ responses

No crowding
(~56%)
Crowding
(~37%)

Nulling Percentage

Εικόνα 12: Σύγκριση της έντασης του ΜΑΕ σε δύο συνθήκες: Χωρίς (μπλε γραμμή) και Με
συνωστισμό για τον συμμετέχοντα ΔΑ. Το έργο ήταν και πάλι 2AFC, αλλά εδώ μας ενδιαφέρει οι
προς τα πάνω απαντήσεις των συμμετεχόντων να είναι ίδιες κατά μέσο όρο με τις προς τα κάτω
οπότε οι τις τιμές που μας ενδιαφέρουν είναι στο 50%.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι για τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα (ΔΑ) η ένταση του
ΜΑΕ από το 56% που ήταν στην 1η πειραματική συνθήκη (χωρίς συνωστισμό) έπεσε
στο 37% στην 2η πειραματική συνθήκη (με συνωστισμό). Αναλυτικότερα, θα λέγαμε
ότι για το συγκεκριμένο άτομο η προσαρμογή κατά την συνθήκη χωρίς συνωστισμό
ήταν τόσο δυνατή που για αντισταθμιστεί η φαινόμενη προς την αντίθετη της
προσαρμογής κίνηση χρειάστηκε να προστεθεί στο ερέθισμα ελέγχου σήμα της τάξης
του 56%. Δηλαδή αν η προσαρμογή ήταν σε κίνηση προς τα πάνω τότε στο ερέθισμα
ελέγχου έπρεπε να προστεθεί 56% σήμα προς τα πάνω προκειμένου αυτό να φαίνεται
ως θόρυβος. Αντίθετα στη προσαρμογή κάτω από συνθήκες συνωστισμού, η
προσαρμογή ήταν λιγότερη δυνατή μιας και χρειάστηκε να προστεθεί στο ερέθισμα
ελέγχου σήμα της τάξης του 37% προκειμένου να εξουδετερωθεί η φαινόμενη
κίνηση.
Η πτώση αυτή στην ένταση του ΜΑΕ δε συνέβη μόνο στον ΔΑ αλλά σε όλους
τους συμμετέχοντες. Συγκεντρωτικά οι τιμές για όλους τους συμμετέχοντες φαίνονται
στον πίνακα που ακολουθεί:
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Πίνακας 3: Σύγκριση της ένταση του ΜΑΕ για όλους τους συμμετέχοντες σε δύο
συνθήκες: Χωρίς και Με οπτικό συνωστισμό. Στον πίνακα έχει προστεθεί μια
στήλη που δείχνει την πτώση στην ένταση του ΜΑΕ από τη μια συνθήκη στην
άλλη.
Α/Α

Αρχικά
συμμετέχοντα

Ένταση ΜΑΕ
Ένταση ΜΑΕ
Πτώση στην
χωρίς συνωστισμό με συνωστισμό ένταση του ΜΑΕ
60.31
48.87
11.44

1

ΔΚ

2

ΑΚ

61.77

43.18

18.59

3

ΔΠ

74.59

37.71

36.88

4

ΜΜ

61.25

54.48

6.77

5

ΔΑ

56.28

37.42

18.86

Εξετάζοντας τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουμε ότι πράγματι σε όλους τους
συμμετέχοντες έχουμε μια πτώση στην ένταση του ΜΑΕ καθώς μεταβαίνουμε από τη
συνθήκη χωρίς συνωστισμό στη συνθήκη με συνωστισμό. Η πτώση αυτή κυμαίνεται
από περίπου 7% στον ΜΜ που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία πτώση της τάξης του 11%
μέχρι περίπου 37% στον ΔΠ που αντιστοιχεί σε ποσοστιαία πτώση της τάξης του
50%. Οι ατομικές διακυμάνσεις λοιπόν διαπιστώνουμε ότι είναι αρκετά έντονες.
Μιλώντας όμως συνολικά, η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε η ένταση του
ΜΑΕ έπεσε από 62,84 χωρίς οπτικό συνωστισμό στο 44,33 με οπτικό συνωστισμό,
μια διαφορά στατιστικά σημαντική με t(4) = 3,611, p=,023. Σχηματικά τα
αποτελέσματα έχουν ως εξής:
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Εικόνα 13: Ένταση του ΜΑΕ και για τους 5 συμμετέχοντες Χωρίς(αριστερά) και Με(δεξιά)
οπτικό συνωστισμό καθώς και τα αντίστοιχα διαστήματα εμπιστοσύνης(CI-Confidence
Intervals).
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Σύγκριση της έντασης του δυναμικού ΜΑΕ κάτω από δύο διαφορετικές
συνθήκες: Με (2η συνθήκη) και Χωρίς (3η συνθήκη) συνωστισμό, αλλά με
παρόμοιο αντιληπτικά ερέθισμα προσαρμογής:
Στην 3η πειραματική συνθήκη προσπαθήσαμε να έχουμε ένα ερέθισμα
προσαρμογής όμοιο με αυτό της 2ης, χωρίς όμως οπτικό συνωστισμό. Βασιζόμενοι
στα αντιληπτικά κατώφλια της 1ης φάσης αλλά και στο σήμα προσαρμογής (100%)
της 2ης πειραματικής συνθήκης, σύμφωνα με τον {Τύπο 1} κατασκευάστηκε ένα
ερέθισμα όπου η προσαρμογή δεν είναι στο 100% όπως στην 1η πειραματική
συνθήκη αλλά σε τέτοιο ποσοστό που να το καθιστά όμοιο αντιληπτικά με αυτό της
2ης. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η ένταση του ΜΑΕ που πήραμε στις δύο
αυτές συνθήκες.
Πίνακας 3: Σύγκριση της έντασης του ΜΑΕ για όλους τους συμμετέχοντες σε
δύο όμοιες αντιληπτικά συνθήκες (2η και 3η).
Α/Α

Αρχικά
συμμετέχοντα

Ένταση ΜΑΕ
Ένταση ΜΑΕ
με συνωστισμό χωρίς συνωστισμό
(2η συνθήκη)
(3η συνθήκη)
48.87
50.15

1

ΔΚ

2

ΑΚ

43.18

42.77

3

ΔΠ

37.71

42.09

4

ΜΜ

54.48

51.13

5

ΔΑ

37.42

40.12

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα οι διαφορές ανάμεσα στις δύο στήλες είναι
μηδαμινές, κάτι που συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι παρόμοια αντιληπτικά
ερεθίσματα, άσχετα με το αν διαφέρουν στα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, δίνουν
και παρόμοια ΜΑΕ. Πράγματι δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ
των δύο συνθηκών (t(4) = -,694, n.s.). Και στις δύο αυτές συνθήκες πήραμε
αντίστοιχης έντασης ΜΑΕ και συγκεκριμένα στην 2η ο μέσος όρος ήταν στο 44,33
ενώ στην 3η στο 45,25. Σχηματικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
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Εικόνα 14: 'Ένταση του ΜΑΕ και για τους 5 συμμετέχοντες σε δύο όμοιες αντιληπτικά συνθήκες
5 συμμετέχοντες Με(αριστερά) και Χωρίς(δεξιά) οπτικό συνωστισμό καθώς και τα αντίστοιχα
διαστήματα εμπιστοσύνης(CI-Confidence Intervals).

Προκειμένου μάλιστα να επιβεβαιώσουμε ότι τα δύο ερεθίσματα που
χρησιμοποιήθηκαν στη 2η και στη 3η συνθήκη ήταν όμοια αντιληπτικά, προχωρήσαμε
ένα βήμα παραπέρα προσπαθώντας να βρούμε την σχέση μεταξύ της έντασης του
ΜΑΕ στην 2η συνθήκη και στην 3η συνθήκη αντίστοιχα Ενδεχόμενη υψηλή
συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών, υποδηλώνει ότι μια τρίτη μεταβλητή
(το ερέθισμα προσαρμογής) λειτουργεί ως αίτιο και για τις δύο. Τα δεδομένα μας
πληρούν τις προϋποθέσεις για χρήση του δείκτη Pearson r μιας και είναι αναλογικής
κλίμακας και από το διάγραμμα σκεδασμού που ακολουθεί διαπιστώνουμε ότι η
σχέση των δύο μεταβλητών είναι ευθύγραμμη
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Εικόνα 15: Διάγραμμα σκεδασμού (scatter plot) για δύο μεταβλητές: την ένταση του ΜΑΕ στη 2 η
συνθήκη (κάθετος άξονας) και την ένταση του ΜΑΕ στη 3 η συνθήκη (οριζόντιος άξονας). Κάθε
σημείο (τελεία) αντιστοιχεί και σε διαφορετικό συμμετέχοντα.

Υπολογίζοντας λοιπόν τον παραπάνω δείκτη διαπιστώσαμε ότι υπάρχει πολύ
ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών (r(5)=,954, p=,012) κάτι που
οφείλεται σε ίδια (αντιληπτικά) ερεθίσματα. Να σημειωθεί εδώ ότι υψηλή συσχέτιση
δύο μεταβλητών μπορεί να σημαίνει τρία πράγματα: η πρώτη είναι αίτιο της
δεύτερης, η δεύτερη είναι αίτιο της πρώτης και, τέλος, μια τρίτη είναι αίτιο και για τις
δύο. Εδώ προφανές ότι στην περίπτωση μας μόνο η τελευταία εκδοχή μπορεί να
ισχύει.
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Συζήτηση
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων διαπιστώνουμε ότι η σύγκριση της έντασης
του ΜΑΕ ανάμεσα στην πρώτη και την δεύτερη συνθήκη, μας έδειξε ότι ο
συνωστισμός φαίνεται να μειώνει την –αντιλαμβανόμενη- ένταση του ΜΑΕ.
Δεδομένου ότι αυτό που διαφοροποιεί τις δύο συνθήκες μεταξύ άλλων, είναι η
παρουσία ή όχι της συνειδητής επίγνωσης, που στην περίπτωση του συνωστισμού
είναι μειωμένη, τότε μπορεί να γίνει λόγος για μια συσχέτιση μεταξύ της έντασης του
ΜΑΕ, που είναι άλλωστε αυτό που εμείς εδώ μετράμε, και του βαθμού στον οποίο
αντιλαμβανόμαστε το ερέθισμα. Ο βαθμός της επίγνωσης, με άλλα λόγια, φαίνεται να
ενισχύει την αντίληψη του ΜΑΕ.
Τα παραπάνω συμπεράσματα επιβεβαιώνονται και από τα αποτελέσματα της
σύγκρισης μεταξύ 2ης και 3ης συνθήκης. Το ερεθίσματα στις δύο αυτές συνθήκες, αν
και διαφορετικά ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους (μικρότερα ή
μεγαλύτερα ποσοστά κίνησης συνοχής, χωρίς ή με οπτικό συνωστισμό), ήταν όμοια
αντιληπτικά. Το ΜΑΕ που πήραμε στις δύο αυτές συνθήκες ήταν της ίδιας έντασης,
άρα άμεση συσχέτιση μεταξύ της αντίληψης και της έντασης του ΜΑΕ. Όμοια,
λοιπόν, αντιληπτικά ερεθίσματα δεν διαφοροποιούνται ως προς την αντιλαμβανόμενη
ένταση του ΜΑΕ.
Σύμφωνα τώρα με τα όσα προαναφέρθηκαν, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις υπέρ της
άποψης ότι στα πειράματα που διεξήχθησαν, η προσαρμογή επιτελείται στην περιοχή
V5/MT, αν και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε με απόλυτη βεβαιότητα και πρότερες
οπτικές περιοχές όπως η V1. Τόσο το μέγεθος του ερεθίσματός μας όσο και ο τύπος
των ερεθισμάτων προσαρμογής και ελέγχου (κινούμενες κουκίδες σε κύκλο) είναι
σημαντικοί παράμετροι που τα καθιστούν ιδανικά ερεθίσματα που ενεργοποιούν του
νευρώνες της V5/MT. Βέβαια, όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, υπάρχουν μεν
δύο διαφορετικοί πληθυσμοί νευρώνων με τον πρώτο να ανταποκρίνεται καλύτερα σε
κίνηση πρώτης τάξης μικρής ταχύτητας ενώ τον δεύτερο σε κίνηση μεγαλύτερης
ταχύτητας, αλλά οι σύγχρονες ηλεκτροφυσιολογικές και νευροαπεικονιστικές μελέτες
δείχνουν ότι πληθυσμοί αυτοί δεν αντιστοιχούν και σε διαφορετικές ανατομικά
περιοχές (ενδεικτικά Kohn & Movshon 2003, Nishida et al. 2003). Δηλαδή δεν
μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι ο πρώτος πληθυσμός συνδέεται με νευρώνες
της V1 ενώ ο δεύτερος με νευρώνες της V5/MT. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε
(Kohn & Movshon 2003), δεν ξέρουμε αν τα αποτελέσματα της προσαρμογής
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συμβαίνουν πράγματι στο επίπεδο της V5/MT ή «κληρονομούνται» από αποκρίσεις
των κυττάρων της V1 μέσω προσθιοδρομικών συνδέσεων (feedforward).
Τα αποτελέσματα μας είναι σε ασυμφωνία με αυτά των Rajimehr et al.(2004) και
του Aghdaee (2005). Οι πρώτοι μελετώντας τα αποτελέσματα της προσαρμογής σε
φαινόμενη κίνηση, δεν βρήκαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ προσαρμογής
σε συνθήκες χωρίς και με συνωστισμό. Μάλιστα μελέτες λειτουργικής απεικόνισης
(Goebel et al. 1998, Kaneoke et al. 1997) δείχνουν ότι η πρώτη περιοχή που
σχετίζεται με την επεξεργασία της φαινόμενης κίνησης είναι η V5/MT οπότε μιας και
ο συνωστισμός δεν επηρέασε την δραστηριότητα της περιοχής αυτής, συμπεραίνουν
ότι, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, η περιοχή αυτή ενεργοποιείται χωρίς
συνειδητή επίγνωση. Η μελέτη τους βασίστηκε σε επιλεκτικό στον προσανατολισμό
(orientation selective) ερέθισμα προσαρμογής σε φαινόμενη κίνηση με τρία
διαφορετικά

τύπου

ερεθίσματα:

ένα

ερέθισμα

φαινόμενης

κίνησης

που

χρησιμοποιήθηκε ως ερέθισμα προσαρμογής και παρουσιαζόταν μόνο του ή με 14
παρεμβολείς, ένα δεύτερο ερέθισμα αναβοσβήσματος (flicker) πάλι ως ερέθισμα
προσαρμογής για την συνθήκη ελέγχου και τέλος ένα τρίτο ερέθισμα κίνησης (motion
quartet) ως ερέθισμα ελέγχου. Οι συμμετέχοντες δεν ήταν σε θέση να αντιληφθούν
τον προσανατολισμό του ερεθίσματος προσαρμογής σε συνθήκες συνωστισμού, άρα
στη συνθήκη αυτή δεν είχαν οπτική επίγνωση. Τα ερωτηματικά που προκύπτουν από
την μελέτη των Rajimehr et al.(2004) έχουν να κάνουν με τον τρόπο μέτρησης των
αποτελεσμάτων της προσαρμογής. Κατά τη φάση παρουσίασης του ερεθίσματος
ελέγχου, υπολόγισαν έναν δείκτη προσαρμογής για τις δοκιμές χωρίς συνωστισμό και
ένα δεύτερο για τις δοκιμές με συνωστισμό. Οι δύο αυτοί δείκτες υπολογίστηκαν
μόνο από ένα μέρος των δοκιμών (συγκεκριμένα από αυτές με aspect ratio = 2, με ότι
και αν σημαίνει αυτό). Ο δείκτης προσαρμογής με συνωστισμό ήταν μεν μικρότερος
από αυτόν χωρίς συνωστισμό αλλά δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά
μεταξύ των δύο. Οπότε καταλήγουν στο εύλογο συμπέρασμα, ότι ερεθίσματα
φαινόμενης κίνησης που δεν γίνονται αντιληπτά μπορούν να επηρεάσουν τη
νευρωνική δραστηριότητα της περιοχής που σχετίζεται με την επεξεργασία της
φαινόμενης κίνησης, δηλαδή της V5/MT. Ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι
το εξής: αν αυτοί οι δύο δείκτες είχαν υπολογιστεί μετρώντας όλες τις δοκιμές, θα
είχαμε τα ίδια αποτελέσματα; Μήπως είναι κάπως αυθαίρετη η εξαίρεση
συγκεκριμένων δοκιμών από την διαδικασία υπολογισμού των δεικτών αυτών;
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Ως γνωστόν (Tootell et al. 1995, Watson et al. 1993, Zeki 1991, Zeki et al. 1991),
η περιοχή MT/V5 συμπεριλαμβάνεται στην επεξεργασία της κίνησης και μάλιστα
σύμφωνα με κάποιες μελέτες λειτουργικής απεικόνισης (Goebel et al. 1998, Kaneoke
et al. 1997) η περιοχή αυτή είναι η πρώτη που σχετίζεται με την επεξεργασία της
φαινόμενης κίνησης. Υπάρχουν όμως και νευροφυσιολογικά πειράματα που
υποδηλώνουν ότι τα νευρωνικά σύστοιχα της φαινόμενης κίνησης βρίσκονται σε
πολλαπλά εγκεφαλικά επίπεδα που περιλαμβάνουν όχι μόνο την MT αλλά και
πρότερες οπτικές περιοχές (Mikami 1991, Newsome et al. 1986). Σύμφωνα με τις
μελέτες αυτές, οι νευρώνες της MT ενεργοποιούνται σε φαινόμενη κίνηση μεγάλου
εύρους (1.0ο και περισσότερο) ενώ αυτοί του πρωτοταγούς οπτικού φλοιού (V1) σε
φαινόμενη κίνηση μικρού εύρους (κυρίως γύρω στη 0.5ο). Σύμφωνα με όσα
προαναφέρθηκαν πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε ότι πράγματι τα ερεθίσματα
των Rajimehr et al. (2004) ενεργοποίησαν μόνο τους νευρώνες της MT και όχι
πρότερων περιοχών; Αν πράγματι συνέβη κάτι τέτοιο, η δραστηριότητα παρέμεινε
ανεπηρέαστη και στις δύο συνθήκες επειδή ο συνωστισμός λειτούργησε μετά την
περιοχή της προσαρμογής, η οποία όμως δεν είναι η ΜΤ αλλά η V1. Οπότε υπό το
πρίσμα αυτό, το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν είναι ο προσανατολισμός
επιτελείται μετά τη V1, κάτι αντίστοιχο δηλαδή με αυτό των He et al. (1996).
Τα αποτελέσματά μας είναι επίσης σε ασυμφωνία με αυτά του Aghdaee (2005), ο
οποίος, με χρήση περιστρεφόμενων σπειροειδών ερεθισμάτων, καταλήγει στο
συμπέρασμα ότι η αντιληπτική εμπειρία που αντιστοιχεί στο ΜΑΕ υφίσταται ακόμα
και όταν το ερέθισμα προσαρμογής δεν γίνεται αντιληπτό. Μάλιστα σύμφωνα με τον
Aghdaee (2005), τα συγκεκριμένα ερεθίσματα προσαρμογής που χρησιμοποίησε
ενεργοποίησαν μόνο τους επιλεκτικούς ως προς την περιστρεφόμενη κίνηση
νευρώνες, οπότε το ΜΑΕ που παρατηρήθηκε οφείλεται σε αυτούς, Η ενεργοποίηση
λοιπόν των νευρώνων αυτών δεν συσχετίζεται απαραίτητα με τη συνειδητή αντίληψη.
Η ένσταση που έχουμε σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι ότι οι
συμμετέχοντες απλά δήλωναν την κατεύθυνση περιστροφής του ερεθίσματος
ελέγχου, δηλαδή ουσιαστικά αυτό που μετρούσαν ήταν την παρουσία ή απουσία
περιστρεφόμενης κίνησης προς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτή του ερεθίσματος
προσαρμογής. Δεν μετρήθηκε διάρκεια, η οποία ενδεχομένως να ήταν μεγαλύτερη
στη συνθήκη χωρίς συνωστισμό σε σχέση με τη συνθήκη με συνωστισμό. Ένα
δεύτερο δε ερώτημα έχει να κάνει με την αντίθεση των ερεθισμάτων. Μήπως τα
ερεθίσματα παρουσιάζονταν σε πολύ μεγάλη αντίθεση, κάτι που οδηγεί σε δυσκολία
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διαφοροποίησης των αποτελεσμάτων μεταξύ των δύο συνθηκών λόγω κορεσμού των
νευρώνων; (Blake et al., 2006)
Τα αποτελέσματά μας λοιπόν είναι πολύ κοντά σε αυτά του Blake et al. (2006),
μιας και υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ αντίληψης/βαθμού επίγνωσης και έντασης
του ΜΑΕ. Σε συνθήκες οπτικού συνωστισμού, όπου η οπτική επίγνωση είναι
μειωμένη, αντίστοιχα μειωμένη είναι και η ένταση του ΜΑΕ. Όταν όμως δύο
ερεθίσματα είναι ίδια αντιληπτικά, κάτι που συνέβη στη 2η και 3η συνθήκη του
πειράματός μας, η ένταση του ΜΑΕ δεν διαφοροποιείται.
Σε ότι αφορά την προσπάθεια νευρωνικού εντοπισμού των περιοχών ΜΑΕ και
συνωστισμού, το γεγονός ότι ο συνωστισμός μειώνει /παρεμβαίνει στην ένταση του
ΜΑΕ μάλλον μας δείχνει ότι η εντόπιση του ΜΑΕ έπεται του συνωστισμού. Αν οι
μηχανισμοί του ΜΑΕ προηγούνταν αυτών του συνωστισμού, τα αποτελέσματα θα
ήταν τα ίδια και στις δύο συνθήκες. Επειδή όμως η ένταση του ΜΑΕ στην 1 η
συνθήκη χωρίς συνωστισμό ήταν σαφώς μεγαλύτερη από αυτή στην 2η συνθήκη όπου
είχαμε συνωστισμό, καταλήγουμε στο εύλογο συμπέρασμα ότι ο συνωστισμός
επιτελείται πριν το ΜΑΕ. Έχοντας την σχεδόν βεβαιότητα, ότι τα ερεθίσματά μας
οδήγησαν σε προσαρμογή νευρώνων της MT, συμπεραίνουμε ότι ο συνωστισμός
επιτελείται πριν από την περιοχή αυτή. Οι He et al. (1996), εξετάζοντας τα
αποτελέσματα της προσαρμογής σε προσανατολισμό, καταλήγουν στο συμπέρασμα
ότι αυτός επιτελείται σε ύστερες της V1 περιοχές. Οι Blake et al, (2006) εξετάζοντας
τα αποτελέσματα της προσαρμογής σε κίνησης, συνδέει το φαινόμενο αυτό με
πρώιμα στάδια της οπτικής επεξεργασίας. Μήπως, λαμβάνοντας υπόψη και τα δικά
μας αποτελέσματα, ο συνωστισμός επιτελείται κάπου ανάμεσα στη V1 και στην ΜΤ;
Δύσκολο να δώσουμε συγκεκριμένη απάντηση στο ερώτημα αυτό μιας και δεν
ξέρουμε αν το φαινόμενο αυτό και κατ’ επέκταση η οπτική επίγνωση συνδέεται με
πρώιμα ή ύστερα στάδια επεξεργασίας.
Κατά τη διάρκεια της μελέτης αυτής, ένα ερώτημα που μας απασχόλησε σε
μεγάλο βαθμό είναι το κατά πόσο ο συνωστισμός δούλεψε ως έπρεπε. Στα πειράματα
των He et al. (1996) ο συνωστισμός φαίνεται να δουλεύει όταν οι απαντήσεις των
συμμετεχόντων είναι τυχαίες, όταν δηλαδή δεν είναι σε θέση να διακρίνουν τον
προσανατολισμό του ερεθίσματος. Κάτι τέτοιο είναι εύκολο να επιτευχθεί σε
πειράματα που συνδέονται με τον προσανατολισμό. Ποιο είναι όμως το αντίστοιχο
όριο για πειράματα που σχετίζονται με την κίνηση; Στη δική μας περίπτωση το
αντιληπτικό κατώφλι αντίληψης της κίνησης διπλασιάστηκε ή τριπλασιάστηκε και
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αυτό θεωρήθηκε ως μια καλή ένδειξη «εξαφάνισης» του ερεθίσματος. Μάλιστα σε
συνολικό επίπεδο το αντιληπτικό κατώφλι ανέβηκε από το 19 στο 36%, μια
στατιστικά σημαντική διαφορά που μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δούλεψε ο
συνωστισμός. Αν τώρα κάτι τέτοιο δεν ισχύει, μέλλει να διερευνηθεί από περαιτέρω
έρευνες. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι δύσκολο να επιτευχθεί συνωστισμός σε
κινούμενα ερεθίσματα.
Στο ερώτημα αυτό, καθώς και σε άλλου τύπου ερωτήματα που προαναφέρθηκαν,
ελπίζουμε να καταφέρουμε να απαντήσουμε σε μελλοντικές έρευνες. Σε κάθε
περίπτωση, η οπτική επίγνωση και το που αυτή επιτελείται είναι ένα δύσκολο
ερώτημα που έχει απασχολήσει τους ερευνητές εδώ και χρόνια. Δεν γνωρίζουμε αν
θα καταφέρουμε κάποια στιγμή να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό. Πειράματα
όμως, όπως το δικό μας, που θα συνδυάζουν την προσαρμογή σε κίνηση με τον
οπτικό συνωστισμό, ενδεχομένως να βάλουν ένα λιθαράκι στην προσπάθεια
απάντησης του σύνθετου αυτού ερωτήματος.
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Παράρτημα
Κώδικας

Προγράμματος

Υπολογισμού

Αντιληπτικού

Κατωφλιού

Κίνησης Χωρίς Συνωστισμό:
function do_experiment(subjectName)
%this program runs with the subject's name as a parameter. If omitted
then
%the data are stored in a text file named TEST.
%clear and define all the global parameters:
clear expt Lx Ly Lxoff Lyoff
global expt Lx Ly Lxoff Lyoff

% basic setup:
number_of_directions = 2; %Up and Down directions of movement
number_of_conditions = 7; %7 diferrent coherences
number_of_repeats
= 10; %20 repeats for each coherence, either
Up or Down
number_of_trials = number_of_conditions.*number_of_repeats; %trial
# based on cond & repeat #
%coherence array:
first_coherence =
step_coherence =
last_coherence =
coherence_array =

0;
5;
30;
[first_coherence:step_coherence:last_coherence];

% Create condition array and fill with values:
condition_array = zeros(1,number_of_trials);
counter = 1;
for i = 1:number_of_conditions
for j = 1:number_of_repeats
condition_array(counter) = coherence_array(i);
counter = counter+1;
end
end
% Randomise order of conditions:
for i = 1:10000
pos1 = round((rand(1).*(number_of_trials-1)))+1;
pos2 = round((rand(1).*(number_of_trials-1)))+1;
temp = condition_array(pos1);
condition_array(pos1) = condition_array(pos2);
condition_array(pos2) = temp;
end;
%create direction array
direction_array = ceil(2.*rand(1,number_of_trials));
% Set up Cogent:
cogstd('spriority','high')
cgloadlib
cgopen(4,0,0,1) %resolution 1152x864
cgfont('Courier',20)
cgalign('c','c')

60

%give initial values:
expt.backCol=0;
expt.foreCol=1;
expt.StimDurationReq=1; %duration of the stimulus
expt.StimUpdateFrm=2;
expt.DotMoveIn_pix = 2;
expt.NumStimDots=100;
expt.DotSizeIn_pix = 1;
expt.FixPntIn_pix = 3;

set_up_screen %call the function, see below
% Do the experiment:
% This is the heart of the program, where the subjects are tested
all_responses = zeros(1,number_of_trials);
%Getting into the stimulus presentation
for trial = 1:number_of_trials
%set the coherence
the_condition = condition_array(trial);
the_direction = direction_array(trial);
DoTest(the_condition,the_direction); % This is a function, see
below...
response = get_subjects_response; % This is function, see
below...
all_responses(trial) = response; % This is an assignment NOT a
function
ISI = max(0.5,rand); %interstimulus interval, a random number
between 0.5 and 1
pause(ISI) %wait time until next trial
end;
%free spites, close cogent and set priority back to normal
cgfreesprite(1)
cgshut
cogstd('spriority','normal')
% put all the data in array A and calculate totals per coherence in
array
% Dat
A = cat(1,condition_array, direction_array, all_responses)';
Dat = [];
for i=1:number_of_conditions
Dat = cat(1,
Dat,[coherence_array(i),sum(A(find(A(:,1)==coherence_array(i)),3))./n
umber_of_repeats, number_of_repeats]);
end
%(here you are telling pfit that you are running a task where the
lowest
%probability of detection is close to 0)
Fits = pfit(Dat,'SENS',0,'verbose',0,'N_INTERVALS',2);
% produce and save the graphs
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plot(Dat(:,1),Dat(:,2),'bo') %(which is saying plot the data with
red stars)
hold on
plot(Dat(:,1),Fits.gen, 'b-') %(which plots the data... now you can
do it for each of your data sets .. use "hold on" to plot different
conditions...)
%if you would like to use the thresholds it estimates or the Point of
subjective equality (for my case) you write
coh = Fits.thresholds.est
and 90% respectively..)

%(gives you points which are at 60% 75%

% Then save the data in the data file:
if nargin == 0
% 'nargin' returns the number of parameters
specified by the user
subjectName = 'TEST';
% if there were no parameters, just use a
default subject name
end
% Save the data in a matlab and text file for future use
%indicating the condition nc:no crowding, c:crowding
subjectName = strcat(subjectName, 'nc');
save (subjectName, 'A', 'Dat', 'coh')
% save_the_data(subjectName, number_of_trials, condition_array,
direction_array, all_responses);
return
function set_up_screen
global expt
%make the sprite for future use
expt.GPD = cggetdata('GPD');
expt.img1x = 0;
expt.StimSizeIn_pix = fix(expt.GPD.PixHeight/10);
expt.img1y = fix( expt.GPD.PixHeight/3.5);
imgw = expt.StimSizeIn_pix;
imgh = imgw;
cgmakesprite(1,imgw+2,imgh+2)
cgtrncol(1,'b')
cgsetsprite(1)
cgpencol(0,0,0)
cgrect
cgellipse(0,0,imgw+2,imgh+2,[1 0 0],'f')

% aperture border

cgellipse(0,0,imgw,imgh,[0 0 1],'f')

% aperture hole

cgsetsprite(0)
% Subject must press SPACE BAR in order for the experiment to
start; otherwise blank screen
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the_SPACE_button = 0;
while ~the_SPACE_button
[kd,kp] = cgkeymap;
cgpencol(1,0,0)
cgrect(0,0,3*expt.FixPntIn_pix,expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgrect(0,0,expt.FixPntIn_pix,3*expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgpencol(1,1,1)
cgtext('preserve fixation on the cross during test',0,-200)
cgtext('use space bar to begin test',0,-215)
cgflip(0,0,0)
if kp(57) the_SPACE_button =1;
end;
end;

function DoTest(condition_number,direction_number)
global expt Lx Ly Lxoff Lyoff
%set the direction of motion
if mod(direction_number,2)==0
expt.DotMoveIn_pix=-expt.DotMoveIn_pix;
end

%set the coherent dots:
expt.Coherence = condition_number;
expt.CoherentDots = fix(expt.NumStimDots*expt.Coherence/100);
%set the timing:
expt.StimDurationFrm =
max(1,fix(expt.StimDurationReq*expt.GPD.RefRate100/100));
Lxoff = expt.img1x - fix(expt.StimSizeIn_pix/2);
Lyoff = expt.img1y - fix(expt.StimSizeIn_pix/2);
FrmTot = expt.StimDurationFrm;
FrmCnt = 1;
cgpencol(expt.backCol,expt.backCol,expt.backCol)
% Initialize the population of dots
DoDots(0)
DotSiz = ones(1,expt.NumStimDots)*expt.DotSizeIn_pix;
while FrmCnt <= FrmTot
cgrect
DoDots(FrmCnt)
% Draw the dots
cgpencol(expt.foreCol,expt.foreCol,expt.foreCol)
cgrect(Lx + Lxoff,Ly + Lyoff,DotSiz,DotSiz);
% Draw the mask
cgdrawsprite(1,expt.img1x,expt.img1y)
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cgpencol(1,0,0)
cgrect(0,0,3*expt.FixPntIn_pix,expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgrect(0,0,expt.FixPntIn_pix,3*expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgpencol(expt.backCol,expt.backCol,expt.backCol)
cgflip;
FrmCnt = FrmCnt + 1;
end
%**********************************************************
% This function makes the dots...
%
function DoDots(Frm)
global

expt Lx Ly

if Frm ~= 0
if mod(Frm,expt.StimUpdateFrm) ~= 0
return
end
end
imgs = expt.StimSizeIn_pix - 1;
if Frm == 0 % at the very first frame all dots are given random
positions
Lx = rand(1,expt.NumStimDots)*imgs;
Ly = rand(1,expt.NumStimDots)*imgs;
end
%
% at the rest of the frames the coherent dots move in the same way
%
whichDots=randperm(expt.NumStimDots);
whichDots=whichDots(1:expt.CoherentDots); % choose which will be the
coherent dots for the next frame
y1L = Ly(whichDots) + expt.DotMoveIn_pix; % and change their yposition
if expt.DotMoveIn_pix<0
% downward
movement
outOfScreen=find(y1L<0);
% find which dots
will be out of the stimulation area...
newPositions=zeros(1,length(outOfScreen))+imgs; % ... and put
them at the very top
elseif expt.DotMoveIn_pix>0
% upward movement
outOfScreen=find(y1L>imgs);
% find which dots
will be out of the stimulation area...
newPositions=zeros(1,length(outOfScreen));
% ... and put
them at the very bottom
end
y1L(outOfScreen)=newPositions; % give the out-of-screen dots their
new y-positions
x1L = Lx(whichDots);
% the x-position of the coherent dots
remains the same
% The rest (non-coherent) dots take random y-positions...
y2L = rand(1,expt.NumStimDots - expt.CoherentDots)*imgs;
% ...and random x-positions
x2L = rand(1,expt.NumStimDots - expt.CoherentDots)*imgs;
% combine to give all dot coordinates for the next frame
Ly = [y1L y2L];
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Lx = [x1L x2L];
return
function [response] = get_subjects_response %this is where the
subject responds!!
global expt
%the screen becomes black ...
cgsetsprite(0)
cgpencol(0,0,0)
cgrect
%... but the cross remains
cgpencol(1,0,0)
cgrect(0,0,3*expt.FixPntIn_pix,expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgrect(0,0,expt.FixPntIn_pix,3*expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgflip
response = 0; %0 is the wrong response and 1 the right one
the_Up_button = 0; % the two response keys are 'S' and 'D'
the_Down_button = 0; %S-Synchronous Aud/Vis & D-Delayed Aud
% Repeatedly check the keyboard until a button is pressed
while (the_Up_button == 0 ) & (the_Down_button ==0)
[kd,kp] = cgkeymap;
if kp(72) == 1 the_Up_button = 1; end;
if kp(80) == 1 the_Down_button = 1; end;
end;
if (the_Up_button == 1) & (expt.DotMoveIn_pix>0) response = 1; end;
if (the_Down_button == 1) & (expt.DotMoveIn_pix<0) response = 1; end;
%while length(find(kp))
%
[kd kp]= cgkeymap;
%end

function save_the_data(subjectName, number_of_trials,
condition_array, direction_array, all_responses);
% Filename is the subject's name
fileName = strcat(subjectName, 'nc');
% check if the file already exists; if it does then add 'NEW' to
% the end of the filename. Then check if this name exists. If it
% does... then add 'NEW' again... Keep doing this until you come
across
% a unique filename!!
% This should mean you never overwrite what already exists
while exist(strcat(fileName,'.txt'))
fileName = strcat(fileName, 'NEW')
end;
fid = fopen(strcat(fileName,'.txt'),'w'); % open the file
% Get date and time
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c = clock;
N = datenum(c(1),c(2),c(3),c(4),c(5),c(6));
the_date_and_time = datestr(N,0);
% Save subject name, date, and time to the file
fprintf(fid,strcat(subjectName,'\n')); %this puts the subject name
in the file
fprintf(fid,strcat(the_date_and_time,'\n')); %this puts the time
and date in the file
fprintf(fid,strcat('Condition','\t','Direction','\t','Response','\n')
); %this puts the words condition and response in the file
%save data to file:
for i = 1:number_of_trials
fprintf(fid,
strcat(num2str(condition_array(i)),'\t',num2str(direction_array(i)),'
\t',num2str(all_responses(i)),'\n'));
end;

fclose(fid); %close the file & the program come to an end
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Κώδικας

Προγράμματος

Υπολογισμού

Αντιληπτικού

Κατωφλιού

Κίνησης Με Συνωστισμό:
function do_experiment(subjectName)
%this program runs with the subject's name as a parameter. If omitted
then
%the data are stored in a text file named TEST.
%clear and define all the global parameters:
clear expt Lx Ly Lxoff Lyoff
global expt Lx Ly Lxoff Lyoff

% basic setup:
number_of_directions = 2; %Up and Down directions of movement
number_of_conditions = 7; %7 diferrent coherences
number_of_repeats
= 10; %20 repeats for each coherence, either
Up or Down
number_of_trials = number_of_conditions.*number_of_repeats; %trial
# based on cond & repeat #
%coherence array:
first_coherence =
step_coherence =
last_coherence =
coherence_array =

20;
5;
50;
[first_coherence:step_coherence:last_coherence];

% Create condition array and fill with values:
condition_array = zeros(1,number_of_trials);
counter = 1;
for i = 1:number_of_conditions
for j = 1:number_of_repeats
condition_array(counter) = coherence_array(i);
counter = counter+1;
end
end
% Randomise order of conditions:
for i = 1:10000
pos1 = round((rand(1).*(number_of_trials-1)))+1;
pos2 = round((rand(1).*(number_of_trials-1)))+1;
temp = condition_array(pos1);
condition_array(pos1) = condition_array(pos2);
condition_array(pos2) = temp;
end;
%create direction array
direction_array = ceil(2.*rand(1,number_of_trials));
% Set up Cogent:
cogstd('spriority','high')
cgloadlib
cgopen(4,0,0,1)
cgfont('Courier',20)
cgalign('c','c')
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%give initial values:
expt.backCol=0;
expt.foreCol=1;
expt.StimDurationReq=1; %duration of the stimulus
expt.StimUpdateFrm=2;
expt.DotMoveIn_pix = 2;
expt.NumStimDots=100;
expt.DotSizeIn_pix = 1;
expt.FixPntIn_pix = 3;
set_up_screen %call the function, see below
% Do the experiment:
% This is the heart of the program, where the subjects are tested
all_responses = zeros(1,number_of_trials);
%Getting into the stimulus presentation
for trial = 1:number_of_trials
%set the coherence
the_condition = condition_array(trial);
the_direction = direction_array(trial);
DoTest(the_condition,the_direction); % This is a function, see
below...
response = get_subjects_response; % This is function, see
below...
all_responses(trial) = response; % This is an assignment NOT a
function
ISI = max(0.5,rand); %interstimulus interval, a random number
between 0.5 and 1
pause(ISI) %wait time until next trial
end;
%free spites, close cogent and set priority back to normal
cgfreesprite(1)
cgshut
cogstd('spriority','normal')
% put all the data in array A and calculate totals per coherence in
array
% Dat. Save the data in a file for future use
A = cat(1,condition_array, direction_array, all_responses)';
Dat = [];
for i=1:number_of_conditions
Dat = cat(1,
Dat,[coherence_array(i),sum(A(find(A(:,1)==coherence_array(i)),3))./n
umber_of_repeats, number_of_repeats]);
end
%(here you are telling pfit that you are running a task where the
lowest
%probability of detection is close to 0)
Fits = pfit(Dat,'SENS',0,'verbose',0,'N_INTERVALS',2);
% produce and save the graphs
plot(Dat(:,1),Dat(:,2),'rs')
red stars)
hold on

%(which is saying plot the data with
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plot(Dat(:,1),Fits.gen, 'r-') %(which plots the data... now you can
do it for each of your data sets .. use "hold on" to plot different
conditions...)
%if you would like to use the thresholds it estimates or the Point of
subjective equality (for my case) you write
coh = Fits.thresholds.est
and 80% respectively..)

%(gives you points which are at 60% 75%

% Then save the data in the data file:
if nargin == 0
% 'nargin' returns the number of parameters
specified by the user
subjectName = 'TEST';
% if there were no parameters, just use a
default subject name
end
% Save the data in a matlab and text file for future use
%indicating the condition nc:no crowding, c:crowding
subjectName = strcat(subjectName, 'cr');
save (subjectName, 'A', 'Dat', 'coh')
% save_the_data(subjectName, number_of_trials, condition_array,
direction_array, all_responses);

return
function set_up_screen
global expt
%make the sprite for future use
expt.GPD = cggetdata('GPD');
expt.img1x = 0;
expt.StimSizeIn_pix = fix(expt.GPD.PixHeight/10);
expt.img1y = fix( expt.GPD.PixHeight/3.5) ;
expt.img2x = 0;
expt.img2y = expt.img1y + expt.StimSizeIn_pix + 10; % a space of 10
pixels between stimulus an distractor
expt.img3x = 0;
expt.img3y = expt.img1y - expt.StimSizeIn_pix - 10; % a space of 10
pixels between stimulus an distractor
imgw = expt.StimSizeIn_pix;
imgh = imgw;
cgmakesprite(1,imgw+2,imgh+2)
cgtrncol(1,'b')
cgsetsprite(1)
cgpencol(0,0,0)
cgrect
cgellipse(0,0,imgw+2,imgh+2,[1 0 0],'f')

% aperture border
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cgellipse(0,0,imgw,imgh,[0 0 1],'f')

% aperture hole

cgsetsprite(0)
% Subject must press SPACE BAR in order for the experiment to
start; otherwise blank screen
the_SPACE_button = 0;
while ~the_SPACE_button
[kd,kp] = cgkeymap;
cgpencol(1,0,0)
cgrect(0,0,3*expt.FixPntIn_pix,expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgrect(0,0,expt.FixPntIn_pix,3*expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgpencol(1,1,1)
cgtext('preserve fixation on the cross during test',0,-200)
cgtext('use space bar to begin test',0,-215)
cgflip(0,0,0)
if kp(57) the_SPACE_button =1;
end;
end;

function DoTest(condition_number, direction_number)
global expt Lx Ly Lxoff Lyoff Ldx Ldy
%set the direction of motion
if mod(direction_number,2)==0
expt.DotMoveIn_pix=-expt.DotMoveIn_pix;
end
%set the coherent dots:
expt.Coherence = condition_number;
expt.CoherentDots = fix(expt.NumStimDots*expt.Coherence/100);
%set the timing:
expt.StimDurationFrm =
max(1,fix(expt.StimDurationReq*expt.GPD.RefRate100/100));
Lxoff = expt.img1x - fix(expt.StimSizeIn_pix/2);
Lyoff = expt.img1y - fix(expt.StimSizeIn_pix/2);
L2xoff = expt.img2x - fix(expt.StimSizeIn_pix/2);
L2yoff = expt.img2y - fix(expt.StimSizeIn_pix/2);
L3xoff = expt.img3x - fix(expt.StimSizeIn_pix/2);
L3yoff = expt.img3y - fix(expt.StimSizeIn_pix/2);
FrmTot = expt.StimDurationFrm;
FrmCnt = 1;
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cgpencol(expt.backCol,expt.backCol,expt.backCol)
% Initialize the population of dots
DoDots(0)
DotSiz = ones(1,expt.NumStimDots)*expt.DotSizeIn_pix;
while FrmCnt <= FrmTot
cgrect
DoDots(FrmCnt)
% Draw the dots
cgpencol(expt.foreCol,expt.foreCol,expt.foreCol)
cgrect(Lx + Lxoff,Ly + Lyoff,DotSiz,DotSiz);
imgs = expt.StimSizeIn_pix - 1;
Ldx = rand(1,expt.NumStimDots)*imgs;
Ldy = rand(1,expt.NumStimDots)*imgs;
cgrect(Ldx + L2xoff,Ldy + L2yoff,DotSiz,DotSiz);
cgrect(Ldx + L3xoff,Ldy + L3yoff,DotSiz,DotSiz);
% Draw the mask
cgdrawsprite(1,expt.img1x,expt.img1y)
cgdrawsprite(1,expt.img2x,expt.img2y)
cgdrawsprite(1,expt.img3x,expt.img3y)
cgpencol(1,0,0)
cgrect(0,0,3*expt.FixPntIn_pix,expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgrect(0,0,expt.FixPntIn_pix,3*expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgpencol(expt.backCol,expt.backCol,expt.backCol)
cgflip;
FrmCnt = FrmCnt + 1;
end
%**********************************************************
% This function makes the dots...
%
function DoDots(Frm)
global

expt Lx Ly Ldx Ldy

if Frm ~= 0
if mod(Frm,expt.StimUpdateFrm) ~= 0
return
end
end
imgs = expt.StimSizeIn_pix - 1;
if Frm == 0 % at the very first frame all dots are given random
positions
Lx = rand(1,expt.NumStimDots)*imgs;
Ly = rand(1,expt.NumStimDots)*imgs;
end
%
% at the rest of the frames the coherent dots move in the same way
%
whichDots=randperm(expt.NumStimDots);
whichDots=whichDots(1:expt.CoherentDots); % choose which will be the
coherent dots for the next frame
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y1L = Ly(whichDots) + expt.DotMoveIn_pix; % and change their yposition
if expt.DotMoveIn_pix<0
% downward
movement
outOfScreen=find(y1L<0);
% find which dots
will be out of the stimulation area...
newPositions=zeros(1,length(outOfScreen))+imgs; % ... and put
them at the very top
elseif expt.DotMoveIn_pix>0
% upward movement
outOfScreen=find(y1L>imgs);
% find which dots
will be out of the stimulation area...
newPositions=zeros(1,length(outOfScreen));
% ... and put
them at the very bottom
end
y1L(outOfScreen)=newPositions; % give the out-of-screen dots their
new y-positions
x1L = Lx(whichDots);
% the x-position of the coherent dots
remains the same
% The rest (non-coherent) dots take random y-positions...
y2L = rand(1,expt.NumStimDots - expt.CoherentDots)*imgs;
% ...and random x-positions
x2L = rand(1,expt.NumStimDots - expt.CoherentDots)*imgs;
% combine to give all dot coordinates for the next frame
Ly = [y1L y2L];
Lx = [x1L x2L];

return
function [response] = get_subjects_response %this is where the
subject responds!!
global expt
%the screen becomes black ...
cgsetsprite(0)
cgpencol(0,0,0)
cgrect
%... but the cross remains
cgpencol(1,0,0)
cgrect(0,0,3*expt.FixPntIn_pix,expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgrect(0,0,expt.FixPntIn_pix,3*expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgflip
response = 0; %0 is the wrong response and 1 the right one
the_Up_button = 0; % the two response keys are 'S' and 'D'
the_Down_button = 0; %S-Synchronous Aud/Vis & D-Delayed Aud
% Repeatedly check the keyboard until a button is pressed
while (the_Up_button == 0 ) & (the_Down_button ==0)
[kd,kp] = cgkeymap;
if kp(72) == 1 the_Up_button = 1; end;
if kp(80) == 1 the_Down_button = 1; end;
end;
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if (the_Up_button == 1) & (expt.DotMoveIn_pix>0) response = 1; end;
if (the_Down_button == 1) & (expt.DotMoveIn_pix<0) response = 1; end;
%while length(find(kp))
%
[kd kp]= cgkeymap;
%end

function save_the_data(subjectName, number_of_trials,
condition_array, direction_array, all_responses);
% Filename is the subject's name
fileName = subjectName;
% check if the file already exists; if it does then add 'NEW' to
% the end of the filename. Then check if this name exists. If it
% does... then add 'NEW' again... Keep doing this until you come
across
% a unique filename!!
% This should mean you never overwrite what already exists
while exist(strcat(fileName,'.txt'))
fileName = strcat(fileName, 'NEW')
end;
fid = fopen(strcat(fileName,'.txt'),'w'); % open the file
% Get date and time
c = clock;
N = datenum(c(1),c(2),c(3),c(4),c(5),c(6));
the_date_and_time = datestr(N,0);
% Save subject name, date, and time to the file
fprintf(fid,strcat(subjectName,'\n')); %this puts the subject name
in the file
fprintf(fid,strcat(the_date_and_time,'\n')); %this puts the time
and date in the file
fprintf(fid,strcat('Condition','\t','Direction','\t','Response','\n')
); %this puts the words condition and response in the file
%save data to file:
for i = 1:number_of_trials
fprintf(fid,
strcat(num2str(condition_array(i)),'\t',num2str(direction_array(i)),'
\t',num2str(all_responses(i)),'\n'));
end;

fclose(fid); %close the file & the program come to an end
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Κώδικας

Προγράμματος

Υπολογισμού

Έντασης

ΜΑΕ

Χωρίς

Συνωστισμό:
function do_experiment(subjectName)
%this program runs with the subject's name as a parameter. If omitted
then
%the data are stored in a text file named TEST.
%clear and define all the global parameters:
clear expt Lx Ly Lxoff Lyoff
global expt Lx Ly Lxoff Lyoff

% basic setup:
the_direction = 1; %Up and Down directions of movement
number_of_conditions = 5; %6 diferrent coherences
number_of_repeats
= 10; %20 repeats for each coherence
number_of_trials = number_of_conditions.*number_of_repeats; %trial
# based on cond & repeat #

%coherence array:
first_coherence =
step_coherence =
last_coherence =
coherence_array =

35;
10;
75;
[first_coherence:step_coherence:last_coherence];

% Create condition array and fill with values:
condition_array = zeros(1,number_of_trials);
counter = 1;
for i = 1:number_of_conditions
for j = 1:number_of_repeats
condition_array(counter) = coherence_array(i);
counter = counter+1;
end
end
% Randomise order of conditions:
for i = 1:10000
pos1 = round((rand(1).*(number_of_trials-1)))+1;
pos2 = round((rand(1).*(number_of_trials-1)))+1;
temp = condition_array(pos1);
condition_array(pos1) = condition_array(pos2);
condition_array(pos2) = temp;
end;
%create direction array
direction_array = ceil(1.*rand(1,number_of_trials));
% Set up Cogent:
cogstd('spriority','high')
cgloadlib
cgopen(4,0,0,1) %resolution 1152x864
cgfont('Courier',20)
cgalign('c','c')

%give initial values:
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expt.backCol=0;
expt.foreCol=1;
expt.StimDurationReq=1; %duration of the stimulus
expt.StimUpdateFrm=2;
expt.DotMoveIn_pix = 2;
expt.NumStimDots=100;
expt.DotSizeIn_pix = 1;
expt.FixPntIn_pix = 3;

set_up_screen %call the function, see below
% Do the experiment:
% This is the heart of the program, where the subjects are tested
all_responses = zeros(1,number_of_trials);
%Getting into the stimulus presentation
for trial = 1:number_of_trials
if trial ==1
expt.StimDurationReq=30; %duration of the adaptation period
else
expt.StimDurationReq=5; %duration of the adaptation period
end
DoTest(100,the_direction); % This is a function, see below...
%the screen becomes black ...
cgsetsprite(0)
cgpencol(0,0,0)
cgrect
%... but the cross remains
cgpencol(1,0,0)
cgrect(0,0,3*expt.FixPntIn_pix,expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgrect(0,0,expt.FixPntIn_pix,3*expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgflip
pause(0.5)
expt.StimDurationReq=1; %duration of the stimulus
%set the coherence
the_condition = condition_array(trial);
%
the_direction = direction_array(trial);
DoTest(the_condition,the_direction); % This is a function, see
below...
beep
response = get_subjects_response; % This is function, see
below...
all_responses(trial) = response; % This is an assignment NOT a
function
ISI = max(0.5,rand); %interstimulus interval, a random number
between 0.5 and 1
pause(ISI) %wait time until next trial
end;

%free spites, close cogent and set priority back to normal
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cgfreesprite(1)
cgshut
cogstd('spriority','normal')
% put all the data in array A and calculate totals per coherence in
array
% Dat
A = cat(1,condition_array, direction_array, all_responses)';
Dat = [];
for i=1:number_of_conditions
Dat = cat(1,
Dat,[coherence_array(i),sum(A(find(A(:,1)==coherence_array(i)),3))./n
umber_of_repeats, number_of_repeats]);
end
%(here you are telling pfit that you are running a task where the
lowest
%probability of detection is close to 0)
Fits = pfit(Dat,'SENS',0,'verbose',0,'N_INTERVALS',1);
% produce and save the graphs
plot(Dat(:,1),Dat(:,2),'bo') %(which is saying plot the data with
red stars)
hold on
plot(Dat(:,1),Fits.gen, 'b-') %(which plots the data... now you can
do it for each of your data sets .. use "hold on" to plot different
conditions...)
%if you would like to use the thresholds it estimates or the Point of
subjective equality (for my case) you write
coh = Fits.thresholds.est
and 90% respectively..)

%(gives you points which are at 60% 75%

% Then save the data in the data file:
if nargin == 0
% 'nargin' returns the number of parameters
specified by the user
subjectName = 'TEST';
% if there were no parameters, just use a
default subject name
end
% Save the data in a matlab and text file for future use
%indicating the condition nc:no crowding, c:crowding
subjectName = strcat(subjectName, 'mae_nc');
save (subjectName, 'A', 'Dat', 'coh')
% save_the_data(subjectName, number_of_trials, condition_array,
direction_array, all_responses);
return
function set_up_screen
global expt
%make the sprite for future use
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expt.GPD = cggetdata('GPD');
expt.img1x = 0;
expt.StimSizeIn_pix = fix(expt.GPD.PixHeight/10);
expt.img1y = fix( expt.GPD.PixHeight/3.5);
imgw = expt.StimSizeIn_pix;
imgh = imgw;
cgmakesprite(1,imgw+2,imgh+2)
cgtrncol(1,'b')
cgsetsprite(1)
cgpencol(0,0,0)
cgrect
cgellipse(0,0,imgw+2,imgh+2,[1 0 0],'f')

% aperture border

cgellipse(0,0,imgw,imgh,[0 0 1],'f')

% aperture hole

cgsetsprite(0)
% Subject must press SPACE BAR in order for the experiment to
start; otherwise blank screen
the_SPACE_button = 0;
while ~the_SPACE_button
[kd,kp] = cgkeymap;
cgpencol(1,0,0)
cgrect(0,0,3*expt.FixPntIn_pix,expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgrect(0,0,expt.FixPntIn_pix,3*expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgpencol(1,1,1)
cgtext('preserve fixation on the cross during test',0,-200)
cgtext('use space bar to begin test',0,-215)
cgflip(0,0,0)
if kp(57) the_SPACE_button =1;
end;
end;

function DoTest(condition_number, direction_number)
global expt Lx Ly Lxoff Lyoff
%set the direction of motion
if mod(direction_number,2)==0
expt.DotMoveIn_pix=-expt.DotMoveIn_pix;
end
%set the coherent dots:
expt.Coherence = condition_number;
expt.CoherentDots = fix(expt.NumStimDots*expt.Coherence/100);
%set the timing:
expt.StimDurationFrm =
max(1,fix(expt.StimDurationReq*expt.GPD.RefRate100/100));
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Lxoff = expt.img1x - fix(expt.StimSizeIn_pix/2);
Lyoff = expt.img1y - fix(expt.StimSizeIn_pix/2);
FrmTot = expt.StimDurationFrm;
FrmCnt = 1;
cgpencol(expt.backCol,expt.backCol,expt.backCol)
% Initialize the population of dots
DoDots(0)
DotSiz = ones(1,expt.NumStimDots)*expt.DotSizeIn_pix;
while FrmCnt <= FrmTot
cgrect
DoDots(FrmCnt)
% Draw the dots
cgpencol(expt.foreCol,expt.foreCol,expt.foreCol)
cgrect(Lx + Lxoff,Ly + Lyoff,DotSiz,DotSiz);
% Draw the mask
cgdrawsprite(1,expt.img1x,expt.img1y)
cgpencol(1,0,0)
cgrect(0,0,3*expt.FixPntIn_pix,expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgrect(0,0,expt.FixPntIn_pix,3*expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgpencol(expt.backCol,expt.backCol,expt.backCol)
cgflip;
FrmCnt = FrmCnt + 1;
end
%**********************************************************
% This function makes the dots...
%
function DoDots(Frm)
global

expt Lx Ly

if Frm ~= 0
if mod(Frm,expt.StimUpdateFrm) ~= 0
return
end
end
imgs = expt.StimSizeIn_pix - 1;
if Frm == 0 % at the very first frame all dots are given random
positions
Lx = rand(1,expt.NumStimDots)*imgs;
Ly = rand(1,expt.NumStimDots)*imgs;
end
%
% at the rest of the frames the coherent dots move in the same way
%
whichDots=randperm(expt.NumStimDots);
whichDots=whichDots(1:expt.CoherentDots); % choose which will be the
coherent dots for the next frame
y1L = Ly(whichDots) + expt.DotMoveIn_pix; % and change their yposition
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if expt.DotMoveIn_pix<0
% downward
movement
outOfScreen=find(y1L<0);
% find which dots
will be out of the stimulation area...
newPositions=zeros(1,length(outOfScreen))+imgs; % ... and put
them at the very top
elseif expt.DotMoveIn_pix>0
% upward movement
outOfScreen=find(y1L>imgs);
% find which dots
will be out of the stimulation area...
newPositions=zeros(1,length(outOfScreen));
% ... and put
them at the very bottom
end
y1L(outOfScreen)=newPositions; % give the out-of-screen dots their
new y-positions
x1L = Lx(whichDots);
% the x-position of the coherent dots
remains the same
% The rest (non-coherent) dots take random y-positions...
y2L = rand(1,expt.NumStimDots - expt.CoherentDots)*imgs;
% ...and random x-positions
x2L = rand(1,expt.NumStimDots - expt.CoherentDots)*imgs;
% combine to give all dot coordinates for the next frame
Ly = [y1L y2L];
Lx = [x1L x2L];
return
function [response] = get_subjects_response %this is where the
subject responds!!
global expt
%the screen becomes black ...
cgsetsprite(0)
cgpencol(0,0,0)
cgrect
%... but the cross remains
cgpencol(1,0,0)
cgrect(0,0,3*expt.FixPntIn_pix,expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgrect(0,0,expt.FixPntIn_pix,3*expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgflip
response = 0; %0 is the wrong response and 1 the right one
the_Up_button = 0; % the two response keys are 'S' and 'D'
the_Down_button = 0; %S-Synchronous Aud/Vis & D-Delayed Aud
% Repeatedly check the keyboard until a button is pressed
while (the_Up_button == 0 ) & (the_Down_button ==0)
[kd,kp] = cgkeymap;
if kp(72) == 1 the_Up_button = 1; end;
if kp(80) == 1 the_Down_button = 1; end;
end;
if (the_Up_button == 1) & (expt.DotMoveIn_pix>0) response = 1; end;
if (the_Down_button == 1) & (expt.DotMoveIn_pix<0) response = 1; end;
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function save_the_data(subjectName, number_of_trials,
condition_array, direction_array, all_responses);
% Filename is the subject's name
fileName = subjectName;
% check if the file already exists; if it does then add 'NEW' to
% the end of the filename. Then check if this name exists. If it
% does... then add 'NEW' again... Keep doing this until you come
across
% a unique filename!!
% This should mean you never overwrite what already exists
while exist(strcat(fileName,'.txt'))
fileName = strcat(fileName, 'NEW')
end;
fid = fopen(strcat(fileName,'.txt'),'w'); % open the file
% Get date and time
c = clock;
N = datenum(c(1),c(2),c(3),c(4),c(5),c(6));
the_date_and_time = datestr(N,0);
% Save subject name, date, and time to the file
fprintf(fid,strcat(subjectName,'\n')); %this puts the subject name
in the file
fprintf(fid,strcat(the_date_and_time,'\n')); %this puts the time
and date in the file
fprintf(fid,strcat('Condition','\t','Direction','\t','Response','\n')
); %this puts the words condition and response in the file
%save data to file:
for i = 1:number_of_trials
fprintf(fid,
strcat(num2str(condition_array(i)),'\t',num2str(direction_array(i)),'
\t',num2str(all_responses(i)),'\n'));
end;

fclose(fid); %close the file & the program come to an end
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Κώδικας Προγράμματος Υπολογισμού Έντασης ΜΑΕ Με Συνωστισμό:
function do_experiment(subjectName)
%this program runs with the subject's name as a parameter. If omitted
then
%the data are stored in a text file named TEST.
%clear and define all the global parameters:
clear expt Lx Ly Lxoff Lyoff
global expt Lx Ly Lxoff Lyoff

% basic setup:
the_direction = 1; %Up and Down directions of movement
number_of_conditions = 5; %6 diferrent coherences
number_of_repeats
= 10; %20 repeats for each coherence
number_of_trials = number_of_conditions.*number_of_repeats; %trial
# based on cond & repeat #

%coherence array:
first_coherence =
step_coherence =
last_coherence =
coherence_array =

25;
10;
65;
[first_coherence:step_coherence:last_coherence];

% Create condition array and fill with values:
condition_array = zeros(1,number_of_trials);
counter = 1;
for i = 1:number_of_conditions
for j = 1:number_of_repeats
condition_array(counter) = coherence_array(i);
counter = counter+1;
end
end
% Randomise order of conditions:
for i = 1:10000
pos1 = round((rand(1).*(number_of_trials-1)))+1;
pos2 = round((rand(1).*(number_of_trials-1)))+1;
temp = condition_array(pos1);
condition_array(pos1) = condition_array(pos2);
condition_array(pos2) = temp;
end;
%create direction array
direction_array = ceil(1.*rand(1,number_of_trials));
% Set up Cogent:
cogstd('spriority','high')
cgloadlib
cgopen(4,0,0,1) %resolution 1152x864
cgfont('Courier',20)
cgalign('c','c')

%give initial values:
expt.backCol=0;
expt.foreCol=1;
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expt.StimDurationReq=1; %duration of the stimulus
expt.StimUpdateFrm=2;
expt.DotMoveIn_pix = 2;
expt.NumStimDots=100;
expt.DotSizeIn_pix = 1;
expt.FixPntIn_pix = 3;

set_up_screen %call the function, see below
% Do the experiment:
% This is the heart of the program, where the subjects are tested
all_responses = zeros(1,number_of_trials);
%Getting into the stimulus presentation
for trial = 1:number_of_trials
if trial ==1
expt.StimDurationReq=30; %duration of the adaptation period
else
expt.StimDurationReq=5; %duration of the adaptation period
end
DoTestCr(100,the_direction); % This is a function, see below...
%the screen becomes black ...
cgsetsprite(0)
cgpencol(0,0,0)
cgrect
%... but the cross remains
cgpencol(1,0,0)
cgrect(0,0,3*expt.FixPntIn_pix,expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgrect(0,0,expt.FixPntIn_pix,3*expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgflip
pause(0.5)
expt.StimDurationReq=1; %duration of the stimulus
%set the coherence
the_condition = condition_array(trial);
%
the_direction = direction_array(trial);
DoTest(the_condition,the_direction); % This is a function, see
below...
beep
response = get_subjects_response; % This is function, see
below...
all_responses(trial) = response; % This is an assignment NOT a
function
ISI = max(0.5,rand); %interstimulus interval, a random number
between 0.5 and 1
pause(ISI) %wait time until next trial
end;

%free spites, close cogent and set priority back to normal
cgfreesprite(1)
cgshut
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cogstd('spriority','normal')
% put all the data in array A and calculate totals per coherence in
array
% Dat
A = cat(1,condition_array, direction_array, all_responses)';
Dat = [];
for i=1:number_of_conditions
Dat = cat(1,
Dat,[coherence_array(i),sum(A(find(A(:,1)==coherence_array(i)),3))./n
umber_of_repeats, number_of_repeats]);
end
%(here you are telling pfit that you are running a task where the
lowest
%probability of detection is close to 0)
Fits = pfit(Dat,'SENS',0,'verbose',0,'N_INTERVALS',1);
% produce and save the graphs
plot(Dat(:,1),Dat(:,2),'rs') %(which is saying plot the data with
red stars)
hold on
plot(Dat(:,1),Fits.gen, 'r-') %(which plots the data... now you can
do it for each of your data sets .. use "hold on" to plot different
conditions...)
%if you would like to use the thresholds it estimates or the Point of
subjective equality (for my case) you write
%if you would like to use the thresholds it estimates or the Point of
subjective equality (for my case) you write
coh = Fits.thresholds.est
and 90% respectively..)

%(gives you points which are at 60% 75%

% Then save the data in the data file:
if nargin == 0
% 'nargin' returns the number of parameters
specified by the user
subjectName = 'TEST';
% if there were no parameters, just use a
default subject name
end
% Save the data in a matlab and text file for future use
%indicating the condition nc:no crowding, c:crowding
subjectName = strcat(subjectName, 'mae_cr');
save (subjectName, 'A', 'Dat', 'coh')
% save_the_data(subjectName, number_of_trials, condition_array,
direction_array, all_responses);
return
function set_up_screen
global expt
%make the sprite for future use
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expt.GPD = cggetdata('GPD');
expt.img1x = 0;
expt.StimSizeIn_pix = fix(expt.GPD.PixHeight/10);
expt.img1y = fix( expt.GPD.PixHeight/3.5) ;
expt.img2x = 0;
expt.img2y = expt.img1y + expt.StimSizeIn_pix + 10; % a space of 10
pixels between stimulus an distractor
expt.img3x = 0;
expt.img3y = expt.img1y - expt.StimSizeIn_pix - 10; % a space of 10
pixels between stimulus an distractor
imgw = expt.StimSizeIn_pix;
imgh = imgw;
cgmakesprite(1,imgw+2,imgh+2)
cgtrncol(1,'b')
cgsetsprite(1)
cgpencol(0,0,0)
cgrect
cgellipse(0,0,imgw+2,imgh+2,[1 0 0],'f')

% aperture border

cgellipse(0,0,imgw,imgh,[0 0 1],'f')

% aperture hole

cgsetsprite(0)
% Subject must press SPACE BAR in order for the experiment to
start; otherwise blank screen
the_SPACE_button = 0;
while ~the_SPACE_button
[kd,kp] = cgkeymap;
cgpencol(1,0,0)
cgrect(0,0,3*expt.FixPntIn_pix,expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgrect(0,0,expt.FixPntIn_pix,3*expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgpencol(1,1,1)
cgtext('preserve fixation on the cross during test',0,-200)
cgtext('use space bar to begin test',0,-215)
cgflip(0,0,0)
if kp(57) the_SPACE_button =1;
end;
end;

function DoTest(condition_number, direction_number)
global expt Lx Ly Lxoff Lyoff
%set the direction of motion
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if mod(direction_number,2)==0
expt.DotMoveIn_pix=-expt.DotMoveIn_pix;
end
%set the coherent dots:
expt.Coherence = condition_number;
expt.CoherentDots = fix(expt.NumStimDots*expt.Coherence/100);
%set the timing:
expt.StimDurationFrm =
max(1,fix(expt.StimDurationReq*expt.GPD.RefRate100/100));
Lxoff = expt.img1x - fix(expt.StimSizeIn_pix/2);
Lyoff = expt.img1y - fix(expt.StimSizeIn_pix/2);
FrmTot = expt.StimDurationFrm;
FrmCnt = 1;
cgpencol(expt.backCol,expt.backCol,expt.backCol)
% Initialize the population of dots
DoDots(0)
DotSiz = ones(1,expt.NumStimDots)*expt.DotSizeIn_pix;
while FrmCnt <= FrmTot
cgrect
DoDots(FrmCnt)
% Draw the dots
cgpencol(expt.foreCol,expt.foreCol,expt.foreCol)
cgrect(Lx + Lxoff,Ly + Lyoff,DotSiz,DotSiz);
% Draw the mask
cgdrawsprite(1,expt.img1x,expt.img1y)
cgpencol(1,0,0)
cgrect(0,0,3*expt.FixPntIn_pix,expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgrect(0,0,expt.FixPntIn_pix,3*expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgpencol(expt.backCol,expt.backCol,expt.backCol)
cgflip;
FrmCnt = FrmCnt + 1;
end
function DoTestCr(condition_number, direction_number)
global expt Lx Ly Lxoff Lyoff Ldx Ldy
%set the direction of motion
if mod(direction_number,2)==0
expt.DotMoveIn_pix=-expt.DotMoveIn_pix;
end
%set the coherent dots:
expt.Coherence = condition_number;
expt.CoherentDots = fix(expt.NumStimDots*expt.Coherence/100);
%set the timing:
expt.StimDurationFrm =
max(1,fix(expt.StimDurationReq*expt.GPD.RefRate100/100));
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Lxoff = expt.img1x - fix(expt.StimSizeIn_pix/2);
Lyoff = expt.img1y - fix(expt.StimSizeIn_pix/2);
L2xoff = expt.img2x - fix(expt.StimSizeIn_pix/2);
L2yoff = expt.img2y - fix(expt.StimSizeIn_pix/2);
L3xoff = expt.img3x - fix(expt.StimSizeIn_pix/2);
L3yoff = expt.img3y - fix(expt.StimSizeIn_pix/2);
FrmTot = expt.StimDurationFrm;
FrmCnt = 1;
cgpencol(expt.backCol,expt.backCol,expt.backCol)
% Initialize the population of dots
DoDots(0)
DotSiz = ones(1,expt.NumStimDots)*expt.DotSizeIn_pix;
while FrmCnt <= FrmTot
cgrect
DoDots(FrmCnt)
% Draw the dots
cgpencol(expt.foreCol,expt.foreCol,expt.foreCol)
cgrect(Lx + Lxoff,Ly + Lyoff,DotSiz,DotSiz);
imgs = expt.StimSizeIn_pix - 1;
Ldx = rand(1,expt.NumStimDots)*imgs;
Ldy = rand(1,expt.NumStimDots)*imgs;
cgrect(Ldx + L2xoff,Ldy + L2yoff,DotSiz,DotSiz);
cgrect(Ldx + L3xoff,Ldy + L3yoff,DotSiz,DotSiz);
% Draw the mask
cgdrawsprite(1,expt.img1x,expt.img1y)
cgdrawsprite(1,expt.img2x,expt.img2y)
cgdrawsprite(1,expt.img3x,expt.img3y)
cgpencol(1,0,0)
cgrect(0,0,3*expt.FixPntIn_pix,expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgrect(0,0,expt.FixPntIn_pix,3*expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgpencol(expt.backCol,expt.backCol,expt.backCol)
cgflip;
FrmCnt = FrmCnt + 1;
end
%**********************************************************
% This function makes the dots...
%
function DoDots(Frm)
global

expt Lx Ly Ldx Ldy

if Frm ~= 0
if mod(Frm,expt.StimUpdateFrm) ~= 0
return
end
end
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imgs = expt.StimSizeIn_pix - 1;
if Frm == 0 % at the very first frame all dots are given random
positions
Lx = rand(1,expt.NumStimDots)*imgs;
Ly = rand(1,expt.NumStimDots)*imgs;
end
%
% at the rest of the frames the coherent dots move in the same way
%
whichDots=randperm(expt.NumStimDots);
whichDots=whichDots(1:expt.CoherentDots); % choose which will be the
coherent dots for the next frame
y1L = Ly(whichDots) + expt.DotMoveIn_pix; % and change their yposition
if expt.DotMoveIn_pix<0
% downward
movement
outOfScreen=find(y1L<0);
% find which dots
will be out of the stimulation area...
newPositions=zeros(1,length(outOfScreen))+imgs; % ... and put
them at the very top
elseif expt.DotMoveIn_pix>0
% upward movement
outOfScreen=find(y1L>imgs);
% find which dots
will be out of the stimulation area...
newPositions=zeros(1,length(outOfScreen));
% ... and put
them at the very bottom
end
y1L(outOfScreen)=newPositions; % give the out-of-screen dots their
new y-positions
x1L = Lx(whichDots);
% the x-position of the coherent dots
remains the same
% The rest (non-coherent) dots take random y-positions...
y2L = rand(1,expt.NumStimDots - expt.CoherentDots)*imgs;
% ...and random x-positions
x2L = rand(1,expt.NumStimDots - expt.CoherentDots)*imgs;
% combine to give all dot coordinates for the next frame
Ly = [y1L y2L];
Lx = [x1L x2L];

return
function [response] = get_subjects_response %this is where the
subject responds!!
global expt
%the screen becomes black ...
cgsetsprite(0)
cgpencol(0,0,0)
cgrect
%... but the cross remains
cgpencol(1,0,0)
cgrect(0,0,3*expt.FixPntIn_pix,expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgrect(0,0,expt.FixPntIn_pix,3*expt.FixPntIn_pix) %fix cross
cgflip
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response = 0; %0 is the wrong response and 1 the right one
the_Up_button = 0; % the two response keys are 'S' and 'D'
the_Down_button = 0; %S-Synchronous Aud/Vis & D-Delayed Aud
% Repeatedly check the keyboard until a button is pressed
while (the_Up_button == 0 ) & (the_Down_button ==0)
[kd,kp] = cgkeymap;
if kp(72) == 1 the_Up_button = 1; end;
if kp(80) == 1 the_Down_button = 1; end;
end;
if (the_Up_button == 1) & (expt.DotMoveIn_pix>0) response = 1; end;
if (the_Down_button == 1) & (expt.DotMoveIn_pix<0) response = 1; end;

function save_the_data(subjectName, number_of_trials,
condition_array, direction_array, all_responses);
% Filename is the subject's name
fileName = subjectName;
% check if the file already exists; if it does then add 'NEW' to
% the end of the filename. Then check if this name exists. If it
% does... then add 'NEW' again... Keep doing this until you come
across
% a unique filename!!
% This should mean you never overwrite what already exists
while exist(strcat(fileName,'.txt'))
fileName = strcat(fileName, 'NEW')
end;
fid = fopen(strcat(fileName,'.txt'),'w'); % open the file
% Get date and time
c = clock;
N = datenum(c(1),c(2),c(3),c(4),c(5),c(6));
the_date_and_time = datestr(N,0);
% Save subject name, date, and time to the file
fprintf(fid,strcat(subjectName,'\n')); %this puts the subject name
in the file
fprintf(fid,strcat(the_date_and_time,'\n')); %this puts the time
and date in the file
fprintf(fid,strcat('Condition','\t','Direction','\t','Response','\n')
); %this puts the words condition and response in the file
%save data to file:
for i = 1:number_of_trials
fprintf(fid,
strcat(num2str(condition_array(i)),'\t',num2str(direction_array(i)),'
\t',num2str(all_responses(i)),'\n'));
end;

fclose(fid); %close the file & the program come to an end
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