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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Βασικό χαρακτηριστικό της οπτικής αντίληψης είναι ο χρόνος μέσα στον οποίο 

γίνεται αντιληπτό ένα ερέθισμα. Ταυτόχρονα χαρακτηριστικά του οπτικού ερεθίσματος, 

ωστόσο, φαίνονται να γίνονται αντιληπτά σε διαφορετικούς χρόνους, και αυτή η ασυμφωνία 

έχει γενικά αποδοθεί σε χρονικές διαφορές στην επεξεργασία του νευρωνικού σήματος από 

τα αντίστοιχα συστήματα επεξεργασίας-αντίληψης. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει το 

χρόνο της οπτικής αντίληψης ενός ερεθίσματος είναι η  ένταση του. Με δεδομένο αυτό, δύο 

οπτικά ερεθίσματα με διαφορετική ένταση γίνονται αντιληπτά σε διαφορετικούς χρόνους, 

προκαλώντας επίσης αντιληπτική ασυγχρονία. Χρησιμοποιώντας αυτού του τύπου την 

ασυγχρονία, θέλουμε να δείξουμε ότι αν τα αποτελέσματα της είναι ίδια με εκείνα που 

προκύπτουν από την αντίληψη ταυτόχρονων χαρακτηριστικών ενός ερεθίσματος, όπως 

χρώμα και κίνηση, τότε αυτό είναι ισχυρή απόδειξη της ασύγχρονης επεξεργασίας των 

χαρακτηριστικών αυτών, η οποία γνήσια αντανακλά διαφορές χρόνου επεξεργασίας. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο David Marr, στην αρχή του βιβλίου του για τις υπολογιστικές εργασίες της όρασης, 

έθεσε το ερώτημα: «τι σημαίνει βλέπω;» Μέχρι σήμερα, ένα από τα δυσεπίλυτα ερωτήματα 

της επιστημονικής κοινότητας, αποτελεί η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της οπτικής 

αντίληψης. Πολυάριθμες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί ώστε να ρίξουν φως στις 

πολύπλοκες πτυχές των λειτουργιών της. Η ιστορία της μελέτης της οπτικής αντίληψης είναι 

κατά κύριο λόγο η ιστορία του πως ο εγκέφαλος αναγνωρίζει και υπολογίζει τα 

χαρακτηριστικά, την κίνηση και θέση των αντικειμένων στο χώρο, και πως όλη αυτή η 

πληροφορία αλληλεπιδρά ή κατευθύνει τη συμπεριφορά-δράση (Wade, 1993). Κάποιες από 

τις πιο σημαντικές θεωρίες εκφράζουν αυτό σαν έναν διαχωρισμό του “action” και του 

“seeing” ή του “where” και του “what” (Ungeleider & Mishkin, 1982) και άλλες ως 

λειτουργική εξειδίκευση (Zeki 1969, 1971, 1973, 1974, 1978).  Η άποψη ότι η αντίληψη 

διαφορετικών οπτικών χαρακτηριστικών μπορεί να διεκπεραιώνεται σε χωριστές περιοχές 

του εγκεφάλου, χρονολογείται από τα τέλη του 19
ου

 αιώνα, όταν ο Sigmund Freud κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι η ανικανότητα ορισμένων ασθενών να αναγνωρίσουν συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά του ερεθίσματος οφειλόταν σε ελαττώματα του φλοιού, τα οποία αφορούν 

την ικανότητα συνδυασμού συστατικών στοιχείων του οπτικού ερεθίσματος (Kandel, 2009). 

Τα ελαττώματα αυτά, ονομάστηκαν από τον Freud αγνωσίες, και μπορεί να είναι σε αρκετό 

βαθμό συγκεκριμένα, ανάλογα με την περιοχή του φλοιού που έχει υποστεί βλάβη.  

Η απόδειξη του γεγονότος ότι διαφορετικές φλοιϊκές περιοχές είναι εξειδικευμένες 

στην επεξεργασία διαφορετικών χαρακτηριστικών του οπτικού ερεθίσματος θέτει ένα 

θεμελιώδες ερώτημα για την οπτική αντίληψη. Το ερώτημα είναι το εξής: Πως μπορούμε κι 

αντιλαμβανόμαστε μια ενιαία και συνεκτική οπτική σκηνή όταν τα χαρακτηριστικά της 

επεξεργάζονται σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου; Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό ως 

το πρόβλημα σύνδεσης (binding problem). Πολλοί μηχανισμοί έχουν προταθεί για να 
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εξηγήσουν πως ο εγκέφαλος συνδέει τη νευρωνική φλοιϊκή δραστηριότητα από διαφορετικές 

περιοχές ώστε να δημιουργήσει μια μοναδική αντίληψη. 

Αντιμετωπίζοντας λοιπόν το πρόβλημα σύνδεσης, εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας σε 

ένα από τα θεμελιώδη ερωτήματα της γνωσιακής λειτουργίας: πως ο εγκέφαλος του 

ανθρώπου αντιλαμβάνεται όσα συμβαίνουν στον πραγματικό (εξωτερικό) κόσμο, και 

συγκεκριμένα πως συντελείται ο σχηματισμός της οπτικής αντίληψης; Αν λάβουμε υπόψη 

μας ότι οι παραισθήσεις και οι ψευδαισθήσεις από φαινομενολογική άποψη είναι δυνατό να 

μην είναι διακρίσιμες από την αληθή αντίληψη (veridical perception), τότε είναι εύλογο να 

υποθέσουμε πως η οπτική αντίληψη δεν αντανακλά πάντα με ακρίβεια τον πραγματικό 

κόσμο. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι  απλά αυτό που προσλαμβάνουν τα μάτια μας. Το 

πρόβλημα δεν είναι επουσιώδες. Καθώς κοιτάμε ένα αντικείμενο να κινείται, βλέπουμε τα 

διάφορα χαρακτηριστικά του όλα μαζί: μέγεθος, σχήμα, χρώμα, θέση, συνδέονται 

αντιληπτικά στο χώρο και το χρόνο. Οι νευρώνες, που ανταποκρίνονται περισσότερο σε αυτά 

τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου, είναι διανεμημένοι σε αρκετές περιοχές 

του οπτικού φλοιού (Zeki, 1978; DeYoe & Van Essen, 1988). Κάθε μία από αυτές τις 

περιοχές έχει μια χαρακτηριστική μορφή συνδέσεων και αναλαμβάνει το έργο της 

ταυτόχρονα και παράλληλα με τις άλλες (Zeki, 1975). Πιο συγκεκριμένα, κάθε περιοχή έχει 

πολύ συγκεκριμένες συνδέσεις με τις οπτικές περιοχές V1 και V2 από τη μία, και με 

ανώτερες περιοχές στον κροταφικό, βρεγματικό και μετωπιαίο λοβό από την άλλη. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι συνδέσεις μεταξύ των κηλίδων (blobs) της 

περιοχής V1, των λεπτών λωρίδων (thin stripes) της περιοχής V2 και της περιοχής V4, που 

έχουν σχέση με το χρώμα, και οι συνδέσεις μεταξύ της στοιβάδας 4B της περιοχής V1, των 

παχιών λωρίδων (thick stripes) της περιοχής V2 και της περιοχής V5, που έχουν σχέση με την 

κίνηση (Livingstone & Hubel, 1984a; Hubel & Livingstone, 1987; DeYoe & Van Essen, 

1988; Zeki & Shipp, 1988). Ένα σύστημα επεξεργασίας, λοιπόν, περιλαμβάνει τα 
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εξειδικευμένα κύτταρα των περιοχών V1 και V2 (τα οποία βρίσκονται σε ειδικά τμήματα 

μέσα στις δύο περιοχές) και τις εξειδικευμένες περιοχές στις οποίες τα κύτταρα αυτά 

προβάλλουν. Επίσης, ένα σύστημα επεξεργασίας περιέχει και τις περαιτέρω προβολές μια 

εξειδικευμένης περιοχής. Τα διαφορετικά αυτά συστήματα επεξεργασίας είναι εξειδικευμένα 

στο να αναλαμβάνουν διαφορετικά έργα (Zeki, 1978; DeYoe & Van Essen, 1988; 

Livingstone & Hubel, 1988; Zeki & Shipp, 1988). Το οπτικό μας σύστημα,  επομένως, 

αποτελείται από παράλληλα, κατανεμημένα και λειτουργικά εξειδικευμένα συστήματα 

επεξεργασίας (Zeki & Bartels, 1999). 

Ποια όμως είναι η σχέση της νευρωνικής δραστηριότητας στα διαφορετικά αυτά 

συστήματα επεξεργασίας με τη χρονική πορεία της αντίληψης των γεγονότων που 

αντιπροσωπεύονται από αυτή τη νευρωνική δραστηριότητα; Η ερώτηση αυτή έχει ευρέως 

συζητηθεί στα πλαίσια της αντιληπτικής ασυγχρονίας μεταξύ διαφορετικών οπτικών 

χαρακτηριστικών, και περισσότερο μεταξύ των χαρακτηριστικών του χρώματος και της 

κίνησης (Moutoussis & Zeki, 1997; Arnold et al., 2001; Johnson & Nishida, 2001; Viviani, 

2001; Arnold & Clifford, 2002; Nishida & Johnson, 2002; Bedell et al., 2003; Moradi & 

Shimojo, 2004; Arnold, 2005; Wang et al., 2006; Gaugh & Kerzel, 2008; Holcombe & 

Cavanagh, 2008). Η ασυγχρονία χρώματος-κίνησης συμβαίνει όταν το ερέθισμα αλλάζει 

χρώμα (για παράδειγμα μεταξύ κόκκινου και πράσινου) και κατεύθυνση κίνησης (μεταξύ δύο 

αντίθετων κατευθύνσεων), και οι αλλαγές αυτές γίνονται επαναλαμβανόμενα, γρήγορα, και 

με την ίδια συχνότητα. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων των Moutoussis & Zeki (1997a) 

δείχνουν πως το χρώμα γίνεται αντιληπτό πριν από την κίνηση κατά 100 ms. Παρά λοιπόν 

την ανάγκη για σύνδεση (binding) χαρακτηριστικών του ίδιου αντικειμένου, παρατηρείται 

πως το χρώμα και η κατεύθυνση κίνησης που συνυπάρχουν σε πραγματικό χρόνο, γίνονται 

αντιληπτά χωριστά και σε διαφορετικούς χρόνους. Οι διάφορες ερμηνείες αυτού του 

φαινομένου της αντιληπτικής ασυγχρονίας, καθώς και οι βασικές γενικές παραδοχές για την 
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οπτική αντίληψη,  παρουσιάζονται στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας. Οι 

πολυάριθμες νευροφυσιολογικές και ψυχοφυσικές μελέτες που έγιναν για να διαφωτίσουν το 

θέμα της αντιληπτικής ασυγχρονίας στην όραση, συχνά παρουσιάζουν αντιφατικά μεταξύ 

τους ευρήματα. Ωστόσο, το πιο σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την παρούσα 

βιβλιογραφία είναι ότι, πράγματι, διαφορετικά χαρακτηριστικά της οπτικής σκηνής δεν 

γίνονται αντιληπτά ακριβώς την ίδια χρονική στιγμή, επιβεβαιώνοντας έτσι την ύπαρξη 

ασυγχρονίας στην οπτική αντίληψη.  

 Η χρονική ασυγχρονία στο οπτικό σύστημα μελετήθηκε ευρέως και στα πλαίσια της 

εξήγησης του φαινομένου Pulfrich. Το φαινόμενο Pulfrich είναι μια τρισδιάστατη 

ψευδαίσθηση, κατά την οποία ένα κινούμενο αντικείμενο φαίνεται να διαγράφει μια πορεία 

διαφορετική από την πραγματική, όταν έχει τοποθετηθεί κάποιο φίλτρο μπροστά στον έναν 

από τους δύο οφθαλμούς του παρατηρητή. Κατά τη διάρκεια του φαινομένου Pulfrich, ένα 

εκκρεμές που κινείται διαρκώς σε ένα επίπεδο γίνεται αντιληπτό να διαγράφει μια ελλειπτική 

τροχιά με βάθος όταν εισάγεται μια χρονική καθυστέρηση μεταξύ των δύο οφθαλμών 

(Pulfrich, 1922). Η χρονική αυτή καθυστέρηση, όπως αναφέραμε παραπάνω, επιτυγχάνεται 

με την τοποθέτηση ενός φίλτρου μπροστά από τον ένα οφθαλμό, πράγμα το οποίο επηρεάζει 

την ένταση του ερεθίσματος για τον συγκεκριμένο οφθαλμό. Σύμφωνα με τον Carl Pulfrich 

(1922) η αντιληπτική καθυστέρηση είναι ανάλογη με την ένταση του ερεθίσματος. Με βάση 

αυτό, το φαινόμενο οφείλεται στη χρονική διαφορά ανάμεσα στους δύο οφθαλμούς  που 

προκαλείται από το φίλτρο, καθώς ο οφθαλμός πίσω από το φίλτρο λαμβάνει την πληροφορία 

για τη θέση του ερεθίσματος αργότερα από τον άλλον οφθαλμό. Έτσι, το εκκρεμές φαίνεται 

σε δύο διαφορετικές θέσεις για τον δεξιό και αριστερό οφθαλμό, και κατ’ αυτόν τον τρόπο 

δημιουργείται μια γεωμετρική χωρική διαφορά, η οποία ερμηνεύεται στερεοσκοπικά ως μια 

ψευδαίσθηση βάθους. Με άλλα λόγια, η ψευδαίσθηση του βάθους ουσιαστικά οφείλεται στις 

διαφορετικές εντάσεις του ερεθίσματος και κατά συνέπεια στην αντιληπτική καθυστέρηση 
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στον έναν από τους δύο οφθαλμούς, η οποία προκαλεί ασυμφωνία και αλλοίωση της 

πληροφορίας του βάθους που προκαλείται από τον συνδυασμό του σήματος μεταξύ των δύο 

οφθαλμών. Αν όντως, λοιπόν, η ένταση του ερεθίσματος επηρεάζει την ταχύτητα αντίληψης 

της κίνησης τότε περιμένουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του ερεθίσματος, τόσο 

μεγαλύτερη θα είναι και η ταχύτητα αντίληψης για την κίνηση του. Στο τρίτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι θεωρίες που αφορούν τις χωροχρονικές αυτές οφθαλμαπάτες. 

Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία γίνεται η μελέτη της κίνησης, ως βασικό 

αντιληπτικό μέγεθος. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής, στον πειραματικό σχεδιασμό 

χρησιμοποιήσαμε ως ερεθίσματα τυχαία κινούμενες κουκκίδες  περιορισμένου χρόνου ζωής 

(random dot stimuli). Οι τυχαία κινούμενες κουκκίδες  περιορισμένου χρόνου ζωής, 

αποτελούν ένα ιδανικό ερέθισμα για τη μελέτη της κίνησης. Ο περιορισμένος χρόνος ζωής 

ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να παραμείνει σταθερός ένας σχηματισμός κουκκίδων σε όλη 

τη διάρκεια του ερεθίσματος και να αποτελέσει χαρακτηριστικό για εντοπισμό της κίνησης 

(Newsome & Pare, 1988). Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία, η 

πειραματική διαδικασία με εφαρμογή της οποίας ελήφθησαν τα ψυχοφυσικά δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη, καθώς και τα αποτελέσματα της παρούσας 

έρευνας. Τέλος,  παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι μελλοντικές προεκτάσεις.  
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2. Η ΑΣΥΓΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ AΝΤΙΛΗΨΗΣ 

 

2.1. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΟΠΤΙΚΑ ΝΕΥΡΙΚΑ 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

 Πριν περάσουμε στην ερμηνεία του φαινομένου της ασυγχρονίας στην οπτική 

αντίληψη, είναι σημαντικό να αναφέρουμε κάποια συγκεκριμένα και γενικώς αποδεκτά 

ανατομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του οπτικού συστήματος. Καταρχήν, ο οπτικός 

φλοιός αποτελείται από πολλές διαφορετικές περιοχές, καθεμιά απ’ τις οποίες αποτελεί μέρος 

ενός συστήματος που απαρτίζεται από αρκετούς κόμβους (Zeki & Bartels, 1999). Ένας 

κόμβος αυτού του συστήματος αναφέρεται όχι μόνο σε μία περιοχή, όπως για παράδειγμα την 

περιοχή V5, αλλά επίσης σε ένα εξειδικευμένο τμήμα μιας περιοχής, όπως για παράδειγμα τις 

κηλίδες (blobs) της περιοχής V1 ή τις λεπτές λωρίδες (thin stripes) της περιοχής V2. Η 

νευρωνική δραστηριότητα σε έναν κόμβο αντιπροσωπεύει μια μοναδική πληροφορία (Bartels 

& Zeki, 1998). Έναν συγκεκριμένο κόμβο μπορεί να μοιράζονται δύο διαφορετικά 

συστήματα. Υπάρχουν τουλάχιστον τρία οπτικά νευρικά συστήματα, τα οποία λειτουργούν 

παράλληλα, και είναι κατανεμημένα στον εγκέφαλο. Τα διαφορετικά αυτά συστήματα, και οι 

κόμβοι που τα απαρτίζουν, είναι εξειδικευμένα για διαφορετικές οπτικές λειτουργίες (Εικόνα 

1). Όλα αυτά τα παράλληλα κατανεμημένα συστήματα αλληλεπιδρούν έντονα μεταξύ τους σε 

σχεδόν όλα τα φλοιώδη επίπεδα (DeYoe & Van Essen, 1988).  

Κεντρική ανάμεσα στις περιοχές του οπτικού συστήματος είναι η περιοχή V1  

(πρωτοταγής οπτικός φλοιός ή ταινιωτός φλοιός). Εκτός του ότι περιέχει έναν πλήρη χάρτη 

του αμφιβληστροειδούς, καθώς δέχεται την πληροφορία από τον αμφιβληστροειδή μέσω του 

έξω γονατώδους πυρήνα του θαλάμου (LGN), στέλνει διαφορετικά μέρη της πληροφορίας 
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παράλληλα σε άλλες περιοχές του εξωταινιωτού οπτικού φλοιού (Zeki, 1975; Livingstone & 

Hubel, 1984).  

 

 

Εικόνα 1. Από DeVoe & Van Essen (1988). Σχηματική αναπαράσταση των παράλληλων οπτικών 

οδών και της πιθανής τους λειτουργίας στον πίθηκο macaque.  

 

Οι περιοχές V1 και V2 περιέχουν, και οι δύο, ανατομικά διαχωρισμένα κύτταρα που 

αντιπροσωπεύουν όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της οπτικής σκηνής (χρώμα, σχήμα, κίνηση 

και βάθος). Οι περιοχές πέρα από τις V1 και V2 είναι περισσότερο εξειδικευμένες στην 

επεξεργασία  των διαφορετικών χαρακτηριστικών. Οι ανώτερες  από τις V1 και V2 περιοχές 
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λοιπόν, διαφέρουν περισσότερο μεταξύ τους ως προς την επιλεκτικότητα των κυττάρων για 

διάφορα χαρακτηριστικά της οπτικής σκηνής, αλλά και την επεξεργασία αυτών των 

χαρακτηριστικών (Εικόνα 2).  

 

 

 

Εικόνα 2. Από Zeki (2005). Σχηματική αναπαράσταση των περιοχών V1 και V2 και των τμημάτων 

τους, καθώς και οι παράλληλες προβολές τους στις περιοχές V3, V4 και V5.  

 

Πρέπει να τονίσουμε, ωστόσο, πως όταν αναφερόμαστε σε μια εξειδικευμένη περιοχή δεν 

εννοούμε ότι αυτή είναι εξειδικευμένη για μια μόνο λειτουργία. Για παράδειγμα η 

εξειδίκευση της περιοχής V4 στην επεξεργασία του χρώματος, δεν σημαίνει πως δεν 

συμμετέχει στην επεξεργασία του σχήματος, το οποίο μπορεί να συνδέεται με το χρώμα. 

 



 

- 9 - 

 

2.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΦΛΟΙΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Η λειτουργική εξειδίκευση, η οποία βασίζεται στην ύπαρξη παράλληλων και 

κατανεμημένων υποσυστημάτων του οπτικού συστήματος, αποτελεί ένα βασικό και 

εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του οπτικού συστήματος των πρωτευόντων. Τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά ενός οπτικού ερεθίσματος αποσυνδέονται ως πληροφορίες ήδη από τον 

αμφιβληστροειδή χιτώνα και μεταφέρονται σε διαφορετικές εγκεφαλικές περιοχές 

επεξεργασίας ακολουθώντας εντελώς ξεχωριστές διαδρομές (Zeki 1978; Livingstone & 

Hubel 1988). Χαρακτηριστικό παράδειγμα διαχωρισμένης επεξεργασίας αποτελούν το χρώμα 

και η κίνηση, κάτι που μπορούμε να εντοπίσουμε ακόμα από τις φυσιολογικές ιδιότητες των 

γαγγλιακών κυτταρικών στρωμάτων του αμφιβληστροειδούς (Εικόνα 3). Τα γαγγλιακά 

κύτταρα Pa δεν εμφανίζουν καμία ευαισθησία στα μήκη κύματος που ανακλούνται από τα 

ερεθίσματα. Η ομάδα των Pa κυττάρων προβάλλει στο μεγαλοκυτταρικό σύστημα του έξω 

γονατώδους σώματος (magnocellular system of LGN), το οποίο με τη σειρά του καταλήγει 

στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό στην περιοχή 4Β της V1. Η φλοιική διαδρομή για την 

πληροφορία της κίνησης συνεχίζεται στις παχιές λωρίδες της V2 (thick stripes) για να 

καταλήξει στο σύστημα της V5 (Leventhal et al. 1981; Perry et al. 1984, όπως αναφέρονται 

σε Moutoussis & Zeki, 1997a; Livingstone & Hubel, 1987; Shipp & Zeki, 1985b; Sincich & 

Horton, 2005; Zeki & Shipp, 1988 όπως αναφέρονται σε Zeki 2003). Η πληροφορία του 

χρώματος με τη σειρά της έχει ως αφετηρία της τα γαγγλιακά κύτταρα Pb που είναι 

επιλεκτικά στο ανακλώμενο από το ερέθισμα μήκος κύματος και τα οποία προβάλλουν στο 

μικροκυτταρικό σύστημα του έξω γονατώδους σώματος (parvocellular system of LGN). Από 

το έξω γονατώδες σώμα η πληροφορία τυγχάνει επεξεργασίας στις κηλίδες της V1 (blobs) 

του πρωτοταγούς οπτικού φλοιού και από εκεί μεταφέρεται στις λεπτές λωρίδες της V2 (thin 
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stripes). Η πληροφορία για το χρώμα καταλήγει στον εξωταινιωτό φλοιό στην περιοχή V4 

(Leventhal et al. 1981; Perry et al. 1984, όπως αναφέρονται σε Moutoussis & Zeki, 1997a; 

Livingstone & Hubel, 1987; Shipp & Zeki, 1985b; Sincich & Horton, 2005; Zeki & Shipp, 

1988 όπως αναφέρονται σε Zeki 2003)
1
.  

Τα δύο συστήματα διαφέρουν συστηματικά τόσο στις ταχύτητες διάδοσης των 

σημάτων όσο και στους χρόνους άφιξής τους, κάτι που ίσως να είναι συνέπεια της 

διαφορετικής μυελίνωσης των νευραξόνων τους (Beckers & Zeki, 1995; Schmolesky et al., 

1998). Για παράδειγμα τα γαγγλιακά κύτταρα Pa έχει φανεί ότι έχουν υψηλότερες ταχύτητες 

διάδοσης της πληροφορίας από ότι τα κύτταρα Pb (Leventhal et al. 1981; Perry et al. 1984, 

όπως αναφέρονται σε Moutoussis & Zeki, 1997a).  

 

 

Εικόνα 3. Από Merigan & Maunsell (1993). Σχηματική αναπαράσταση της μεγαλοκυτταρικής και 

μικροκυτταρικής οδού, από τον αμφιβληστροειδή έως την περιοχή V1 μέσω του έξω 

γονατώδους σώματος (LGN) .  

 

                                                 
1
 Όσων αφορά τη λειτουργική εξειδίκευση, οι υποδιαιρέσεις στις περιοχές V1 (κηλιδικές και μεσοκηλιδικές 

περιοχές) και V2 (λεπτές και παχιές λωρίδες, και μεσολωριδικές περιοχές) έχουν οριστεί με βάση τον 

χρωματισμό του ενζύμου κυτοχρωμική οξειδάση. 
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Θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι ο διαχωρισμός δεν είναι απόλυτος. Οι λειτουργικά 

διαχωρισμένες φλοιικές περιοχές ενώνονται και άμεσα μεταξύ τους, αν και η σύνδεση δεν 

είναι πυκνή, και δέχονται εισροή πληροφορίας τόσο από το μεγαλοκυτταρικό όσο και από το 

μικροκυτταρικό σύστημα του έξω γονατώδους σώματος. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται 

κάποια αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο συστημάτων και έχουν παρατηρηθεί για παράδειγμα 

ορισμένα κύτταρα επιλεκτικά στην κίνηση να αποκρίνονται σε ερεθίσματα με ίσης 

φωτεινότητας χρώματα (Logothetis et al., 1990, Sincich & Horton, 2002). Ωστόσο, το 

ποσοστό αυτού του είδους των κυττάρων είναι μικρό. 

Επιπλέον ενδείξεις που υποστηρίζουν την λειτουργική εξειδίκευση έχουν προκύψει 

από μελέτες βλαβών των περιοχών V4 και V5. Είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή η συνέπεια μιας 

βλάβης σε ένα από τα συστήματα επεξεργασίας του οπτικού συστήματος σε επίπεδο πέρα 

από την περιοχή V1. Μελέτες έχουν δείξει πως μια τέτοια βλάβη σε ένα σύστημα 

επεξεργασίας δεν οδηγεί σε ολική ανεπάρκεια στην όραση και πως οι βλάβες στις περιοχές 

V4 και V5 προκαλούν διαφορετικές οπτικές δυσλειτουργίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

βλάβης στο σύστημα επεξεργασίας του χρώματος είναι η χρωματική αγνωσία ή 

αχρωματοψία.  Οι ασθενείς με χρωματική αγνωσία βλέπουν τον κόσμο σε διαβαθμίσεις του 

γκρίζου, όμως, είναι ικανοί να αντιλαμβάνονται φυσιολογικά την κίνηση. Παρόμοια, ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα βλάβης στο σύστημα επεξεργασίας της κίνησης είναι η 

ακινητοψία, κατά την οποία οι ασθενείς δεν μπορούν να δουν και να καταλάβουν τον κόσμο 

σε κίνηση. Παρά το γεγονός αυτό όμως, οι ασθενείς με ακινητοψία είναι ικανοί να 

αντιλαμβάνονται φυσιολογικά το χρώμα. Επομένως, χαρακτηριστικό των  συστημάτων 

επεξεργασίας στην όραση, είναι πως βλάβη σε ένα από αυτά δεν επηρεάζει απαραίτητα τα 

υπόλοιπα, κι αντίστροφα, ένα σύστημα μπορεί να λειτουργεί ακόμα κι όταν πολλά από τα 

υπόλοιπα συστήματα έχουν υποστεί βλάβη. Αυτό συνεπάγεται πως τα διαφορετικά 

συστήματα είναι σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα στις λειτουργίες τους (Zeki & Bartels, 1999). 
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Το συμπέρασμα, από όλα τα παραπάνω, είναι πως ένα θεμελιακό χαρακτηριστικό του 

οπτικού συστήματος είναι η ύπαρξη κατανεμημένων, λειτουργικά εξειδικευμένων και 

αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας, τα οποία ασχολούνται με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά της οπτικής σκηνής. Με άλλα λόγια, φαίνεται πως το οπτικό σύστημα 

παρουσιάζει μία ισχυρή κατανομή εργασιών σε  συστήματα ανεξάρτητα στην ανατομία τους, 

όπου το κάθε ένα διαχειρίζεται διαφορετικά απαρτίζοντα χαρακτηριστικά του οπτικού 

ερεθίσματος.  

 

2.3. ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ – ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

 

 Η γενίκευση της ιδέας της λειτουργικής εξειδίκευσης μάς έχει έως σήμερα οδηγήσει 

στην άποψη πως ο οπτικός εγκέφαλος αποτελείται από ένα πλήθος λειτουργικών μονάδων 

που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και που επεξεργάζονται διαφορετικά στοιχειώδη 

χαρακτηριστικά των ερεθισμάτων. Με βάση αυτή τη θεώρηση, είναι λογικό να 

αναρωτηθούμε σε ποιο στάδιο της πολύπλοκης επεξεργασίας που αναφέραμε δημιουργείται, 

για παράδειγμα, η αντίληψη της κίνησης. Επιπλέον, το γεγονός ότι αντιλαμβανόμαστε κάθε 

αντικείμενο σαν ολότητα κι όχι ως άθροισμα επιμέρους χαρακτηριστικών (κατεύθυνση 

κίνησης, χρώμα, μορφή, φωτεινότητα, κλπ) δημιουργεί ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα 

των σύγχρονων νευροεπιστημών: πως συνδέονται τα διαφορετικά αυτά χαρακτηριστικά ώστε 

να δομήσουν μια ενιαία συνειδητή αντίληψη; Το ερώτημα αυτό είναι γνωστό στις μέρες ως 

το πρόβλημα σύνδεσης (binding problem). 

 

2.4. ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ 
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Η αντίληψη ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού συμβαδίζει με δραστηριότητα στην 

περιοχή που είναι εξειδικευμένη στην επεξεργασία του χαρακτηριστικού αυτού. Για 

παράδειγμα, το motion after effect (MAE) που αφορά την αντίληψη της κίνησης συνδέεται με 

ενεργοποίηση της περιοχής V5 (Tootell et al., 1995). Τα συστήματα στα οποία αναφερόμαστε 

λοιπόν, ασχολούνται όχι μόνο με την επεξεργασία, αλλά και με την αντίληψη των διαφόρων 

χαρακτηριστικών.  

Ποιος όμως είναι ο ρόλος των διαφόρων περιοχών στην αντίληψη των 

χαρακτηριστικών του οπτικού ερεθίσματος; Θα μπορούσαμε να αποδώσουμε, για 

παράδειγμα, την αντίληψη της κίνησης αποκλειστικά στο αποτέλεσμα της επεξεργασίας της 

περιοχής V5; Από ψυχοφυσικές, ηλεκτροφυσιολογικές και νευροαπεικονιστικές μελέτες, 

τόσο σε πρωτεύοντα όσο και σε ανθρώπους, έχει φανεί ότι η δραστηριότητα των νευρώνων 

της V5 είναι στενά συνδεδεμένη με την ένταση της κίνησης στο φυσικό ερέθισμα (Newsome 

et al., 1989). Επιπλέον έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι η πιθανότητα να αντιληφθούμε ένα 

ερέθισμα εξαρτάται και αυτή από την ένταση των χαρακτηριστικών του. Οι Salzman et al. 

(1990), έκαναν ένα πείραμα μικροδιέγερσης (microstimulation) σε ρέζους πιθήκους, 

χρησιμοποιώντας ερεθίσματα τυχαία κινούμενων κουκκίδων (Random Dot Stimuli) στις 

οποίες μετέβαλαν τη συνοχή, δηλαδή το ποσοστό αυτών που είχαν την ίδια κατεύθυνση 

κίνησης. Οι τυχαία κινούμενες κουκκίδες είναι ένα ερέθισμα κατάλληλο για τη μελέτη της 

V5, καθώς τα υποδεκτικά πεδία των κυττάρων της είναι μεγάλα και αντιστοιχούν σε 

μεγαλύτερο τμήμα του οπτικού πεδίου από ότι αυτά της V1. Οι παράλληλα κινούμενες 

τελείες είναι διάσπαρτες στον χώρο ανάμεσα στις τυχαία κινούμενες και για να εντοπιστούν 

απαιτείται να συνδυάσουμε αντιληπτικά πληροφορίες από μεγάλο τμήμα του οπτικού πεδίου. 

Η μικροδιέγερση νευρώνων επιλεκτικών σε συγκεκριμένη κατεύθυνση ενίσχυε το φλοιικό 

σήμα που σχετίζεται με αυτή. Παρατηρήθηκε ότι όταν η διέγερση εφαρμόστηκε σε νευρώνες 

με προτιμώμενη την κατεύθυνση που εξέταζαν, για το συγκεκριμένο τμήμα του οπτικού 
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πεδίου, τότε αυξάνεται η πιθανότητα να γίνει αντιληπτή μια κίνηση οριακής συνοχής (Εικόνα 

4). 

 

 

Εικόνα 4. Από Salzman et al. (1990). Οι ψυχοφυσικές καμπύλες των αποτελεσμάτων. Οι λευκοί 

κύκλοι δείχνουν τα αποτελέσματα χωρίς και οι μαύροι με μικροδιέγερση. Στον άξονα του x είναι η 

συνοχή του ερεθίσματος στον άξονα του y το ποσοστό των αποφάσεων προς την υπό μελέτη 

κατεύθυνση. 

 

Οι Newsome et al. (1989) σε ένα πείραμα ηλεκτροφυσιολογικής καταγραφής των 

νευρώνων της V5, σε ρέζους πιθήκους είχαν μελετήσει την απόκριση της περιοχής 

συγκρίνοντάς την με τα αποτελέσματα από ένα ψυχοφυσικό τεστ αναγνώρισης της 

κατεύθυνσης της κίνησης σε τυχαία κινούμενες κουκκίδες. Τα αποτελέσματά έδειξαν ότι όσο 

πιο έντονο ήταν το ερέθισμα (μεγαλύτερη συνοχή) τόσο πιθανότερη ήταν η αντίληψή του και 

τόσο ισχυρότερη η ενεργοποίηση του νευρώνα (Εικόνα 5). Βρέθηκε δηλαδή ισχυρός θετικός 

συσχετισμός μεταξύ της αντίληψης και της νευρωνικής δραστηριότητας. Η αντίρρηση βέβαια 
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είναι ότι στο συγκεκριμένο πείραμα το ερέθισμα δεν παραμένει σταθερό και επομένως 

μεταβάλλεται και η αντίληψη. Θα μπορούσε δηλαδή η πυροδότηση των νευρώνων που 

παρατηρήθηκε να σχετίζεται με την αλλαγή του ερεθίσματος και όχι της αντίληψης. 

 

 

Εικόνα 5. Από Newsome et al. (1989). Οι ψυχοφυσικές καμπύλες. Με μαύρους κύκλους και συμπαγή 

γραμμή συμβολίζονται οι μετρήσεις της νευρωνικής δραστηριότητας. Με λευκούς κύκλους και 

διάστικτη γραμμή οι συμπεριφορικές απαντήσεις. Στον άξονα του x σε λογαριθμική κλίμακα φαίνεται 

η συνοχή του ερεθίσματος σε ποσοστό κουκκίδων με παράλληλη κατεύθυνση κίνησης. Στον άξονα 

των y φαίνεται το ποσοστό των σωστών απαντήσεων (συμπεριφορικών και νευρωνικών) που 

αντιστοιχούν στις διάφορες εντάσεις σήματος. Λόγω της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε (2AFC) στο 

0,5 αντιστοιχούν οι τυχαίες απαντήσεις όταν το ερέθισμα δεν γινόταν αντιληπτό, ενώ ως ουδός 

θεωρείται η συνοχή που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,75 σωστών απαντήσεων. Η δύο καμπύλες δεν είχαν 

στατιστικά σημαντική διαφορά, αν και φαίνεται ότι οι νευρώνες παρουσίαζαν μεγαλύτερη 

ευαισθησία.  

 

 

Θα λέγαμε πως η συμβολή της V5 στην αντίληψη της κίνησης είναι αρκετά 

σημαντική. Ωστόσο, δεν πρόκειται για μία αμφίδρομη σχέση, αφού έχει φανεί ότι 

ενεργοποιήσεις της ίδιας περιοχής δεν καταλήγουν στη δόμηση του αντιλήμματος της 

κίνησης. Οι Moutoussis & Zeki (2006) συνδύασαν ψυχοφυσικές και νευροαπεικονιστικές 

μεθόδους στη μελέτη ενός ερεθίσματος που συνδύαζε κίνηση και αναβόσβημα (flickering). 

Οι συμπεριφορικές αποκρίσεις είχαν δείξει ότι στη συνθήκη crowding η διάκρισή της 

κίνησης ή του αναβοσβήματος δεν ήταν δυνατή, σε αντίθεση με τη συνθήκη ελέγχου.  

Εντούτοις, όταν παρουσίαζαν την κίνηση στους συμμετέχοντες, παρατηρήθηκε ενεργοποίηση 
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της V5 (fMRI BOLD σήμα) εξίσου και στις δύο συνθήκες (Εικόνα 6). Φάνηκε δηλαδή ότι η 

ενεργοποίηση της V5 δεν συνεπάγεται απαραίτητα και αντίληψη κίνησης. 

  

 

Εικόνα 6. Από Moutoussis & Zeki (2006). Στον άξονα του y φαίνονται οι μέσοι όροι των 

ενεργοποιήσεων BOLD τεσσάρων συμμετεχόντων της V5 στη συνθήκη ελέγχου (αριστερά) και σε 

συνθήκη crowding (δεξιά). Στον άξονα του x απεικονίζεται η χρονική εξέλιξη των πειραμάτων, όπου 

την χρονική στιγμή 0 το ερέθισμα αλλάζει (σε κίνηση ή αναβόσβημα) και η περίοδος παρουσίασής 

του τελειώνει στα 6,5 sec. Η περίοδος αυτή δείχνεται από διάστικτες κατακόρυφες γραμμές. Με 

σκούρα γραμμή φαίνονται οι μετρήσεις BOLD όταν το ερέθισμα ήταν κίνησης και με γκρι όταν ήταν 

αναβόσβημα.  

 

Νωρίτερα, οι Newsome & Pare (1988) είχαν μελετήσει την επίδραση της βλάβης στην 

περιοχή V5 σε ρέζους πιθήκους. Βρέθηκε ότι μετά από μερική καταστροφή της περιοχής με 

ιβοτενικό οξύ, υπήρξε αρχικά σημαντική εξασθένιση της ικανότητας τους να διακρίνουν την 

κατεύθυνση της κίνησης. Στη συνέχεια όμως παρατηρήθηκε επαναφορά της ποιότητας των 

συμπεριφορικών αποτελεσμάτων στα πρότερα επίπεδα, πριν την πρόκληση της βλάβης, κάτι 

που παρατηρήθηκε, σε ηπιότερο βαθμό, και μετά από πλήρη καταστροφή της V5 (Εικόνα 7). 

Καθώς μετά από χαρτογράφηση της περιοχής με καταγραφές ηλεκτροδίων δεν υπήρχαν 

ενδείξεις ευπλαστότητάς της, οι ερευνητές πιθανολογούν την συνεισφορά και άλλων 

περιοχών στην επεξεργασία του ερεθίσματος και τη δημιουργία του αντιλήμματος της 

κίνησης. 

Φαίνεται από τα παραπάνω ότι το αντίλημμα ενός χαρακτηριστικού προκύπτει από 

την κατανεμημένη επεξεργασία του σε αρκετές περιοχές του οπτικού φλοιού που 
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εξειδικεύονται στον χειρισμό του. Επομένως, θα ήταν υπεραπλουστευμένο να θεωρήσουμε 

ότι οι εξειδικευμένες μονάδες του εξωταινιωτού οπτικού φλοιού (όπως για παράδειγμα οι 

περιοχές V4 και V5) είναι και οι μοναδικοί μηχανισμοί που ευθύνονται για το αντιληπτικό 

αποτέλεσμα (του χρώματος και της κίνησης αντίστοιχα). Μπορούμε όμως να μιλήσουμε για 

διαφορετικά συστήματα που αποτελούνται από μονάδες επεξεργασίας και τα οποία έχουν 

αναλάβει την αντίληψη των στοιχειωδών οπτικών χαρακτηριστικών. 

 

 

Εικόνα 7. Από Newsome & Pare (1988). Τα συμπεριφορικά αποτελέσματα πριν (κύκλοι, συμπαγή 

γραμμή), μία μέρα μετά (τετράγωνα, διακοπτόμενη γραμμή), και 9 μέρες μετά την πρόκληση βλάβης 

(τρίγωνα, διάστικτη γραμμή). Αριστερά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για τη μερική βλάβη με 

ιβοτενικό οξύ και δεξιά για την πλήρη, καταστροφή της V5 στο ένα ημισφαίριο.  

 

Το πρόβλημα της σύνδεσης (binding problem) βέβαια παραμένει: πώς αυτές οι 

μονάδες δημιουργούν μία ολοκληρωμένη εσωτερική εμπειρία; Πώς γίνεται ο συνδυασμός 

των ξεχωριστών αντιλημμάτων (χρώματος, κίνησης, βάθους κλπ) σε μία μοναδική συνειδητή 

εμπειρία; Εδώ, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως υπάρχει κάποια περιοχή, η οποία συνδέει 

τα αντιλήμματα από τις διαφορετικές περιοχές ή συστήματα για τον σχηματισμό της οπτικής 

αντίληψης. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει, καθώς ανατομικές μελέτες έχουν δείξει ότι δεν 

υπάρχει μια κεντρική περιοχή με την οποία να συνδέονται όλες οι εξειδικευμένες περιοχές 

του οπτικού συστήματος. Οι Shipp & Zeki (1995) παρουσίασαν από νωρίς αρνητικά 

ευρήματα για την περιοχή σύγκλισης των αντιληπτικών οπτικών περιοχών. Το γεγονός αυτό 
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υπονοεί πως δεν υπάρχει, τουλάχιστον σε ανατομικό επίπεδο, ένας τερματικός σταθμός στον 

εγκέφαλο ο οποίος  να συνδυάζει τα νευρωνικά σήματα από όλες αυτές τις περιοχές ώστε να 

μας δίνει την ολοκληρωμένη οπτική αντίληψη (Bartels & Zeki, 1998).  

 

2.5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ─ 

ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΥΓΧΡΟΝΙΑ 

 

Αναλύσαμε το πρόβλημα σύνδεσης στη χωρική του διάσταση, πέρα όμως από αυτή 

την παράμετρο τίθεται και αυτή της χρονικής σύζευξης των οπτικών χαρακτηριστικών. 

Εφόσον η επεξεργασία των διαφορετικών χαρακτηριστικών του οπτικού ερεθίσματος είναι 

λειτουργικά και χωρικά διαχωρισμένη, πως γίνεται η χρονική σύζευξη αυτών των 

χαρακτηριστικών;  

Θέλοντας να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, οι Moutoussis & Zeki (1997a) πρώτοι 

υπέθεσαν ότι εφόσον η επεξεργασία του χρώματος και της κίνησης είναι λειτουργικά και 

χωρικά διαχωρισμένες τότε πιθανώς και τα αντίλημματά τους να μην είναι διαθέσιμα 

ταυτόχρονα, αλλά κάποιο από τα δύο να προηγείται. Τα ψυχοφυσικά πειράματά τους έδειξαν 

πως τα διαφορετικά συστήματα της οπτικής αντίληψης δεν ολοκληρώνουν το έργο τους την 

ίδια χρονική στιγμή. Κατέληξαν λοιπόν στο συμπέρασμα ότι διαφορετικά χαρακτηριστικά 

της οπτικής σκηνής γίνονται αντιληπτά σε διαφορετικούς χρόνους, και ανεξάρτητα το ένα 

από το άλλο (Moutoussis & Zeki, 1997; Zeki, 2001). Το εύρημα αυτό επεκτείνει την 

λειτουργική εξειδίκευση στο πεδίο του χρόνου και φανερώνει ότι ένα άλλο χαρακτηριστικό 

του οπτικού συστήματος είναι η χρονική ασυγχρονία κατά την αντίληψη διαφορετικών 

χαρακτηριστικών της οπτικής σκηνής.  
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Οι ψυχοφυσικές μελέτες των Moutoussis & Zeki (1997) έδειξαν ότι ο εγκέφαλος μας 

προκειμένου να σχηματίσει την οπτική αντίληψη, δεν συνδέει τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά όπως είναι σε πραγματικό χρόνο απαραίτητα, αλλά αντίθετα, συνδέει τα 

αποτελέσματα από τα διαφορετικά συστήματα επεξεργασίας, τα οποία ολοκληρώνουν το 

έργο τους σε διαφορετικούς χρόνους. Έτσι, ο εγκέφαλος συνδέει τα χαρακτηριστικά με 

εσφαλμένο τρόπο, σε σχέση με το πως συνδέονται αυτά τα χαρακτηριστικά στην 

πραγματικότητα (αντιληπτική ασυγχρονία).   

 

2.5.1. BRAIN-TIME THEORY 

 

 Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή (Moutoussis & Zeki, 1997; Arnold & Clifford, 2002; 

Bedell et al., 2003; Bartels & Zeki, 2005), η αντιληπτική ασυγχρονία στο οπτικό σύστημα 

εμφανίζεται επειδή σχετικά ξεχωριστές φλοιϊκές περιοχές επεξεργάζονται διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του οπτικού ερεθίσματος (Zeki, 1978; Livingstone & Hubel, 1988). Ο 

συγχρονισμός στις αλλαγές ενός χαρακτηριστικού του οπτικού ερεθίσματος σχετίζεται με τον 

συγχρονισμό της νευρωνικής δραστηριότητας των περιοχών που επεξεργάζονται αυτό το 

χαρακτηριστικό. Σύμφωνα με αυτήν την ερμηνεία λοιπόν, η λειτουργική εξειδίκευση 

διατηρείται και στο αντιληπτικό επίπεδο, και η σύνδεση (binding) μεταξύ των διαφορετικών 

χαρακτηριστικών λαμβάνει χώρα όταν ολοκληρώνονται οι αναλύσεις στις διαφορετικές και 

σχετικά ανεξάρτητες περιοχές του εγκεφάλου.  

Μία πρώτη επίδειξη του προβλήματος σύνδεσης στο χρόνο έγινε με το πείραμα των 

Moutoussis & Zeki (1997a). Για να μελετήσουν την υπόθεση τους περί αντιληπτικής 

ασυγχρονίας χρώματος και κίνησης, χρησιμοποίησαν 30 κινούμενα τετράγωνα ίσης 

φωτεινότητας και ταχύτητας τα οποία ήταν είτε κόκκινα είτε πράσινα και η ταχύτητα τους 

μεταβαλλόταν από ανοδική σε καθοδική (Εικόνα 8). Στο πείραμα χρησιμοποίησαν δύο 
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περιόδους ταλάντωσης στο χρώμα και την κατεύθυνση κίνησης: μία πλήρης επανάληψη της 

κίνησης και του χρώματος διαρκούσε είτε 0,716s ή 0,537s. 

 

 

Εικόνα 8. Από Moutoussis & Zeki (1997a). Σχηματική αναπαράσταση του ερεθίσματος που 

χρησιμοποιήθηκε. Αποτελείτο από 30 τετράγωνα ίσης φωτεινότητας που όλα κινούνταν με ταχύτητα 

67,6 deg.s
-1

 με κατεύθυνση ανοδική ή καθοδική. Σε κάθε στιγμή ήταν όλα είτε κόκκινα είτε πράσινα. 

Οι συμμετέχοντες έπρεπε να αναφέρουν με το πάτημα ενός κουμπιού αν η κίνηση στην ανοδική 

κίνηση το χρώμα των τετραγώνων ήταν πράσινο ή κόκκινο.  

 

Στις δύο αυτές συνθήκες μετέβαλαν την φασική διαφορά των δύο γεγονότων, της αλλαγής 

στην κατεύθυνση της κίνησης και της αλλαγής του χρώματος. Παρουσιάζονταν με τυχαία 

σειρά όλες οι χρονικές διαφορές με βήματα που διέφεραν στις δύο περιόδους. Για την πρώτη 

έγιναν βήματα των 15
ο
 (που αντιστοιχεί περίπου σε 0,029s) ενώ για την δεύτερη περίοδο 

ταλάντωσης βήματα των 10
ο
 (που αντιστοιχεί περίπου σε 0,015s). Όταν η φασική διαφορά 

ήταν 0
ο
 στην ανοδική κίνηση το χρώμα των τετραγώνων ήταν πράσινο και στην καθοδική 

κόκκινο ενώ όταν ήταν 180
ο
 συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Το χρώμα μπορούσε να αλλάξει 

στην μέση ακριβώς της κίνησης σε διαφορές φάσης 90
ο
 και 270

ο
, ενώ σε όλες τις άλλες τιμές 

κάποιο από τα δύο χρώματα κυριαρχούσε κατά την διάρκεια της ανοδικής κίνησης και το 

άλλο στην καθοδική (Εικόνα 9). 
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Εικόνα 9. Από Moutoussis & Zeki (1997a). Οι μεταβολές στις διαφορές φάσης. Αριστερά φαίνεται το 

ερέθισμα που έδειχναν στους συμμετέχοντες και δεξιά το αντιληπτικό αποτέλεσμα όπως προέκυψε 

από τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Στην πρώτη γραμμή φαίνεται η χρονική μεταβολή του 

χρώματος στη διάρκεια της περιόδου (Τ). Στην δεύτερη φαίνεται η μεταβολή της διεύθυνσης της 

κίνησης όταν ήταν σύγχρονη με το χρώμα ενώ στις τρεις τελευταίες η μεταβολή της όταν παρουσίαζε 

διαφορά φάσης με το χρώμα κατά το 1/4 της περιόδου (90
ο
) κατά μισή περίοδο (180

ο
) και κατά τα 3/4 

της περιόδου (270
ο
). 

 

Οι συμμετέχοντες έπρεπε να αναφέρουν ποια κίνηση ταυτιζόταν με το πράσινο χρώμα 

πατώντας το πάνω ή το κάτω πλήκτρο. Σύμφωνα με την υπόθεση των ερευνητών, αν δεν 

υπήρχε χρονική αντιληπτική διαφορά μεταξύ των δύο γεγονότων, τότε οι αναφορές των 

υποκειμένων σε διαφορές φάσεις 0
ο
 και 180

ο
  η πιθανότητα να αναφέρουν ότι ένα χρώμα 

ταυτιζόταν με την κίνηση που πραγματικά του έδειχναν θα ήταν μέγιστη σε αντίθεση με τις 

φασικές διαφορές 90
ο
 και 270

ο
  που αναμένονταν αποτελέσματα στο επίπεδο του τυχαίου 

(Εικόνα 10 αριστερά). Τα αποτελέσματα έδειξαν μία συστηματική μετατόπιση του φασικού 

διαγράμματος προς τα αριστερά. Δηλαδή υπήρχε μεγαλύτερη πιθανότητα να ταυτιστεί η 

ανοδική κίνηση με το πράσινο χρώμα όταν η εμφάνισή της είχε προηγηθεί χρονικά (Εικόνα 

10 δεξιά). Η παρατηρούμενη διαφορά φάσης ισοδυναμεί με χρονική διαφορά αντίληψης 70 – 

80 ms όπου το χρώμα προηγείται αντιληπτικά. Για να μπορέσουν δηλαδή να αντιληφθούν 
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ταυτόχρονα τις αλλαγές του χρώματος με αυτές στην κατεύθυνση της κίνησης θα έπρεπε οι 

δεύτερες να γίνονται ~70 – 80ms νωρίτερα. 

 

 

Εικόνα 10. Από Moutoussis & Zeki (1997a). Το πολικό διάγραμμα στην περίπτωση που τα 

χαρακτηριστικά γίνονται αντιληπτά ταυτόχρονα (αριστερά) και το πολικό διάγραμμα των 

αποτελεσμάτων του μέσου όρου των εννέα συμμετεχόντων (δεξιά). Η περιστροφή αριστερά 

στην καμπύλη του πολικού διαγράμματος δείχνει ότι προηγείται αντιληπτικά το χρώμα σε σχέση με 

την κίνηση (δεξιά).  

 

Οι ερευνητές συμπέραναν καταρχήν ότι ένα συγκεκριμένο χρώμα και μία συγκεκριμένη 

κατεύθυνση κίνησης, που συμβαίνουν ταυτόχρονα στον πραγματικό χρόνο, γίνονται 

αντιληπτά ξεχωριστά, σε διαφορετικούς χρόνους. Συνέπεια αυτού είναι ότι η λειτουργική 

εξειδίκευση διατηρείται και στο αντιληπτικό επίπεδο. Επίσης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

ο νους δεν αναλαμβάνει τον ρόλο να διορθώσει τις αντιληπτικές χρονικές διαφορές μεταξύ 

των εξειδικευμένων του συστημάτων. Επομένως στη συνείδηση δεν συνδυάζονται τα 

χαρακτηριστικά του οπτικού ερεθίσματος που συμβαίνουν ταυτόχρονα αλλά εκείνα που 

γίνονται αντιληπτά ως τέτοια. 

Συνεχίζοντας την έρευνά τους πάνω στην ασυγχρονία της οπτικής αντίληψης, οι  

Moutoussis & Zeki (1997b) θέλησαν να δουν πως συνδέονται αντιληπτικά τα δύο από τα τρία 

χαρακτηριστικά χρώμα, προσανατολισμός και κατεύθυνση κίνησης που ανήκουν σε 

διαφορετικά αντικείμενα. Τα ερεθίσματα παρουσιάζονταν σε μια οθόνη χωρισμένη στα δύο 

και οι συμμετέχοντες έπρεπε να αναφέρουν ποια χαρακτηριστικά αντιλαμβάνονταν 
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ταυτόχρονα στο δεξιό και στο αριστερό τμήμα της οθόνης. Στην  οθόνη παρουσιάζονταν 

τέσσερα ζευγάρια χαρακτηριστικών: (α) κίνηση και κίνηση, (β) χρώμα και προσανατολισμός, 

(γ) κίνηση και προσανατολισμός και (δ) χρώμα και κίνηση. Ως συνθήκη ελέγχου 

χρησιμοποίησαν τον συνδυασμό κατακόρυφης – οριζόντιας κίνησης (Εικόνα 11). Οι 

ταλαντώσεις των χαρακτηριστικών είχαν διάρκεια 0,537s και ελέγχθηκαν οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων για χρονικές διαφορές των ενάρξεων με διαφορές φάσεων που κάλυπταν το 

φάσμα από 0
ο
 έως 360

ο
 με βήματα των 10

ο
 (που αντιστοιχεί περίπου σε βήματα των 0,015s). 

 

 

Εικόνα 11. Από Moutoussis & Zeki (1997b). Τα τέσσερα πειράματα της μελέτης. Το κάθε 

χαρακτηριστικό παρουσιαζόταν στο ένα από τα δύο μισά της οθόνης. a) Κατακόρυφη και Οριζόντια 

Κίνηση b) Διεύθυνση και Χρώμα c) Κατακόρυφη Κίνηση και Διεύθυνση d) Κατακόρυφη Κίνηση και 

Χρώμα. Από τους τέσσερις συμμετέχοντες ζητήθηκε να αναφέρουν τα ταυτόχρονα γεγονότα. 

 

Στο πολικό γράφημα των αποτελεσμάτων φάνηκε ότι για τη σύγκριση των δύο κινήσεων 

(Εικόνα 12a) δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική χρονική διαφορά στην αντίληψή τους. 

Αυτό είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις των ερευνητών αφού και τα δύο ερεθίσματα γίνονται 

αντιληπτά από το ίδιο σύστημα επεξεργασίας. Στην σύγκριση χρώματος και 

προσανατολισμού το γράφημα παρουσιάζει μία αριστερόστροφη περιστροφή 41,9
ο
 (Εικόνα 

12b). Μεταφρασμένη στις πειραματικές συνθήκες η περιστροφή αυτή αντιστοιχεί σε 

μεγαλύτερη πιθανότητα να ταυτίσουν οι συμμετέχοντες τα δύο γεγονότα όταν η αλλαγή στον 



 

- 24 - 

 

προσανατολισμό συνέβαινε 63ms πριν από αυτή του χρώματος. Ο προσανατολισμός έναντι 

της κίνησης (Εικόνα 12c) έχει περιστραφεί αριστερόστροφα κατά 34,8
ο
. Αυτή η περιστροφή 

σημαίνει ότι η αντιλαμβανόμενη αλλαγή στον προσανατολισμό προηγείται αυτής στην 

κίνηση κατά 52ms . Τέλος η σύγκριση του χρώματος και της κίνησης (Εικόνα 12d) εμφανίζει 

μία αριστερόστροφη περιστροφή 79
ο
 που μεταφράζεται σε 118ms ταχύτερη αντίληψη των 

αλλαγών του χρώματος. Το τελευταίο αποτέλεσμα, αν λάβει κανείς υπόψη του την τυπική 

απόκλιση, είναι παρόμοιο με αυτό της προηγούμενης έρευνας. 

 

 

Εικόνα 12. Από Moutoussis & Zeki (1997b). Πολικό γράφημα των μέσων όρων των αποτελεσμάτων 

(με λευκή καμπύλη) και της τυπικής απόκλισης (πράσινο) των τεσσάρων συμμετεχόντων για τους 

συνδυασμούς a) κίνηση – κίνηση b) χρώμα – προσανατολισμός c) κίνηση –  προσανατολισμός d) 

χρώμα – κίνηση.  

 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι η αντίληψη του χρώματος προηγείται 63 ms 

από την αντίληψη του προσανατολισμού, κι αυτή προηγείται 52 ms από την αντίληψη της 

κίνησης, δηλαδή το χρώμα γίνεται αντιληπτό πριν τον προσανατολισμό, και ο 

προσανατολισμός γίνεται αντιληπτός πριν την κίνηση. Συνεπώς, υπάρχουν διαφορετικά 
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αντιληπτικά συστήματα τουλάχιστον για τα οπτικά χαρακτηριστικά προσανατολισμό, χρώμα 

και κίνηση, και φαίνεται πως ο εγκέφαλος συγχρονίζει τα αποτελέσματα των ίδιων του αυτών 

συστημάτων αγνοώντας τον πραγματικό χρόνο. 

Μια αντίρρηση σχετικά με τη μεθοδολογία των πειραμάτων των Moutoussis & Zeki 

(1997) είναι πως το αποτέλεσμα θα μπορούσε να μην αντιπροσωπεύει μια πραγματική 

διαφορά στους χρόνους αντίληψης του χρώματος και της κίνησης, αλλά μια συγκεκριμένη 

στρατηγική που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες (Johnston & Nishida 2001). Για να 

εξετάσουν αυτήν την πιθανότητα, οι Arnold et al. (2001) στην μελέτη τους συνδύασαν την 

αντιληπτική ασυγχρονία με το εξαρτώμενο από χρώμα motion after effect (ΜΑΕ), το οποίο 

αποκλείει προϊδεασμένες αποκρίσεις ή στρατηγικές από τους  συμμετέχοντες. Συσχετίζοντας 

δυσανάλογα τα χρώματα με τις κατευθύνσεις κίνησης, προκάλεσαν και μέτρησαν 

εξαρτώμενα από χρώμα motion after effects ως συνάρτηση των φυσικών συσχετίσεων 

χρώματος και κατεύθυνσης κίνησης. Συγκεκριμένα χρησιμοποίησαν τα ερεθίσματα που 

φαίνονται στην Εικόνα 13. Ελέγχθηκαν δέκα φασικές διαφορές, από 0
ο
 έως 324

ο
, με βήματα 

των 36
ο
, που ισοδυναμούν περίπου με 100ms για την περίοδο του 1s του πειραματικού 

σχεδιασμού. Από αυτές, η σχέση των 0
ο
 αντιστοιχούσε πάντα σε δεξιόστροφη κίνηση του 

πράσινου και σε αριστερόστροφη κίνηση του κόκκινου κύκλου, ενώ το αντίστροφο ίσχυε για 

τη σχέση των 180
ο
. Έγιναν μετρήσεις αναφοράς πριν την εξοικείωση και για τα δύο χρώματα 

και υπολογίστηκε το σημείο υποκειμενικής σταθερότητας πριν και μετά την εξοικείωση. Αν η 

επεξεργασία των δύο χαρακτηριστικών είναι σύγχρονη τότε θα περιμέναμε μεγιστοποίηση 

του φαινόμενου στη μηδενική φασική διαφορά και ελαχιστοποίησή του στις 90
ο
 και στις 

270
ο
, όπου η κάθε φορά περιστροφής μοιράζεται ισομερώς στα δύο χρώματα. Οι αποκρίσεις 

των συμμετεχόντων στα εξαρτώμενα από χρώμα motion after effects φανέρωσαν αντιληπτική 

σύνδεση των δύο χαρακτηριστικών διαφορετική από την πραγματική, άρα αντιληπτική 

ασυγχρονία χρώματος και κατεύθυνσης κίνησης. Τα αποτελέσματά τους, σε συμφωνία με τα 
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αποτελέσματα των πειραμάτων των  Moutoussis & Zeki (1997),  έδειξαν πως το χρώμα 

γίνεται αντιληπτό πριν την κίνηση. 

 

 

Εικόνα 13. Από Arnold et al. (2001). Απεικόνιση των ερεθισμάτων ίσης φωτεινότητας που 

περιστρέφονταν είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα.  

 

 

Ωστόσο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 14, το πολικό διάγραμμα των αποτελεσμάτων για τους 

δύο συμμετέχοντες είχε περιστραφεί κατά 20,8
ο
 και κατά 32,6

ο
 που αντιστοιχούν σε χρονική 

προήγηση του χρώματος κατά 57,8ms και 90,6ms αντιστοίχως. 

 

 

 

Εικόνα 14. Από Arnold et al. (2001). Τα αποτελέσματα σε πολικές συντεταγμένες των δύο 

συμμετεχόντων.  

 

 Σε μια επόμενη μελέτη, οι Arnold & Clifford (2002) προσπαθώντας να εξηγήσουν τα 

ευρήματα για την ασυγχρονία στην οπτική αντίληψη κάνουν τις εξής υποθέσεις: 1) Κατά την 

έκθεση σε κάποιο επιλεγμένο ερέθισμα η απόκριση κάποιου νευρώνα του φλοιού μπορεί να 

μην είναι σταθερή, αλλά να μεταβάλλεται στο χρόνο. Άρα, η αλλαγή στην απόκρισή τους στο 

χρόνο μπορεί να εξαρτάται όχι από την ασύγχρονη επεξεργασία, αλλά από την διακύμανση 
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του μεγέθους απόκρισης. 2) Η επιλεκτική ως προς την κατεύθυνση κίνησης αναστολή ίσως 

να σημαίνει πως έχουμε μεγαλύτερη αναστολή στους ευαίσθητους στην κίνηση νευρώνες απ’ 

ότι στους ευαίσθητους στο χρώμα. Η δεύτερη αυτή υπόθεση στηρίζεται στην ύπαρξη 

ανταγωνιστικών νευρώνων στην κίνηση. Καθώς παρακολουθούμε ένα αντικείμενο που 

κινείται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, αναστέλλεται η δραστηριότητα των νευρώνων που 

προτιμούν άλλες κατευθύνσεις. Το μέγεθος μάλιστα της αναστολής εξαρτάται από τη σχετική 

διαφορά των κατευθύνσεων και μεγιστοποιείται για τους νευρώνες που πυροδοτούν στην 

αντίθετη κατεύθυνση κίνησης. Με βάση το γεγονός αυτό, οι ερευνητές υπέθεσαν ότι στην 

περίπτωση οπτικού ερεθίσματος όπου συνδυάζεται η κίνηση και το χρώμα, όπως αυτό στον 

πειραματικό σχεδιασμό των Moutoussis & Zeki (1997) η αναστολή των μηχανισμών κίνησης 

είναι μεγαλύτερη από ότι αυτή του χρώματος, επομένως οι πρώτοι θα καθυστερούν 

περισσότερο να ακολουθήσουν τις αλλαγές στο ερέθισμα και αυτό προκαλεί την φαινόμενη 

ασυγχρονία. Για να το ελέγξουν αυτό, μετέβαλλαν τη σχετική γωνιακή διαφορά των 

κατευθύνσεων, προβλέποντας ότι θα μεταβάλλεται με αυτόν τον τρόπο και η ισχύς του 

φαινόμενου. Χρησιμοποίησαν τα ερεθίσματα που φαίνονται στην Εικόνα 15, και το 

επανέλαβαν για δέκα διαφορές φάσεων που κυμαίνονται από 0
ο
 έως 324

ο
, με βήμα 36

ο
. Η 

περίοδος ταλάντωσης ήταν 1s επομένως το βήμα αύξησης της διαφοράς φάσης αντιστοιχεί σε 

100ms. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να αναφέρουν είτε την κατεύθυνση κίνησης που 

αντιλαμβάνονταν με ένα από τα δύο χρώματα, ή το αντίστροφο. Τα αποτελέσματα αυτής της 

μελέτης έδειξαν ότι το μέγεθος της διαφοράς των χρόνων αντίληψης μεταξύ χρώματος και 

κίνησης μεταβάλλεται σε σχέση με τη γωνιακή διαφορά των δύο κατευθύνσεων κίνησης: η 

μέγιστη διαφορά παρατηρήθηκε όταν οι δύο κατευθύνσεις κίνησης ήταν αντίθετες (με 

γωνιακή διαφορά 180
ο
), δηλαδή όταν η αναστολή των νευρωνικών πληθυσμών, που είναι 

υπεύθυνοι για την επεξεργασία του σήματος για την κίνηση, ήταν μέγιστη (Εικόνα 16a). 
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Μειώνοντας τη γωνιακή διαφορά των κατευθύνσεων κίνησης από τις 180
ο
 στις 36.9

ο
  οι 

ερευνητές βρήκαν ότι το μέγεθος της ασυγχρονίας ελαττώνεται κατά 39.8% (Εικόνα 16b).  

 

Εικόνα 15. Από Arnold & Clifford (2002). Στο ερέθισμα που χρησιμοποιήθηκε υπήρχε μία σταθερή 

κατεύθυνση (καθοδική) και μία η οποία μεταβαλλόταν. Οι ίδιοι οι ερευνητές δοκίμασαν το πείραμα 

για 11 διαφορετικές κατευθύνσεις (a). Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν γνώριζαν το σκοπό 

του πειράματος, δοκίμασαν μόνο δύο: την αντίθετη (ανοδική b) και μία ακόμα στις 36,9
ο
 (c). 

 

 

 

Εικόνα 16. Από Arnold & Clifford (2002). Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των πειραμάτων, όπου 

ανεξάρτητη μεταβλητή θεωρήθηκε η γωνιακή μεταβολή της κατεύθυνσης (άξονας του x, σε μοίρες) 

και εξαρτημένη η φαινόμενη ασυγχρονία (άξονας του y, σε ms). Στο a) φαίνεται η κατανομή των 

αποτελεσμάτων για τους δύο ερευνητές που μεγιστοποιείται στις 180
ο
 και ελαχιστοποιείται στις 36,9

ο
 

και 323,1
ο
. Στο b) φαίνονται οι μέσοι όροι των υπολοίπων τεσσάρων συμμετεχόντων στις 180

ο
 και 

στις 36,9
ο
. 
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Μελέτες που ακολούθησαν (Bedell et al., 2003; Clifford et al., 2004; Linares, 2006), 

επιβεβαίωσαν την ιδιότητα της αντιληπτικής ασυγχρονίας να  εξαρτάται από τη γωνία μεταξύ 

των δύο κατευθύνσεων κίνησης, με τη μέγιστη γωνιακή διαφορά των 180
ο
 να προκαλεί τη 

μέγιστη ασυγχρονία. Η ιδιότητα αυτή αποτελεί πιθανότατα και το ουσιαστικότερο επιχείρημα 

κατά της επόμενης θεωρίας που θα αναλύσουμε. 

 

2.5.2. EVENT-TIME THEORY ή TIME MARKER THEORY 

 

Μια εναλλακτική θεωρία για την ασυγχρονία στην οπτική αντίληψη, υποστηρίζει ότι 

η αντίληψη της χρονικής στιγμής στην οποία ένα αντίλημμα γίνεται αντιληπτό μπορεί να είναι 

διαφορετική από τη χρονική στιγμή στην οποία κάθε λειτουργικά εξειδικευμένο σύστημα 

σχηματίζει τη νευρωνική αναπαράσταση αυτού του αντιλήματος. Με βάση αυτό, η 

αντιληπτική ασυγχρονία  ίσως να προκύπτει από μια διαδικασία μετα-ανάλυσης των βασικών 

χρονικών χαρακτηριστικών, από κάποιον νευρωνικό μηχανισμό στον εγκέφαλο, ο οποίος 

κωδικοποιεί τις χρονικές στιγμές των γεγονότων (Eagleman & Sejnowski, 2000; Johnston & 

Νishida, 2001). Η θεωρία αυτή, βασίζεται σε ένα μοντέλο (time marker model) το οποίο 

αποδίδει την λανθασμένη σύνδεση των χαρακτηριστικών (misbinding) σε αποτυχία στο 

ταίριασμα διαφορετικών ειδών αλλαγών κατά τη διάρκεια γρήγορων εναλλαγών των 

χαρακτηριστικών.  

Κύριοι υποστηρικτές της διαφορετικής αυτής άποψης για την ασυγχρονία στην οπτική 

αντίληψη είναι οι Nishida & Johnston (2002), οι οποίοι επανεξέτασαν την ερμηνεία της 

αντιληπτικής ασυγχρονίας για το χρώμα και την κίνηση που βασίζεται στη λειτουργική 

εξειδίκευση, λαμβάνοντας υπόψη αντιληπτικούς αλλά και συμπεριφορικούς παράγοντες. 

Υποστήριξαν ότι το αποτέλεσμα της ασυγχρονίας προκύπτει μόνο σε συγκεκριμένες 
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περιπτώσεις, οι οποίες σχετίζονται με καταστάσεις του ερεθίσματος. Στηρίζουν δε την άποψή 

τους στη θεωρία του David Marr. Σκοπός της θεωρίας του Marr είναι η δημιουργία μιας 

περιγραφής για το σχήμα και τη θέση των πραγμάτων στην οπτική σκηνή, και της εξήγησης 

των παραγόντων που προκαλούν τις αλλαγές (Marr, 1982). Ο Marr διέκρινε τρία στάδια, 

τρεις συνδεδεμένες μονάδες, στις οποίες το δισδιάστατο ερέθισμα στον αμφιβληστροειδή 

δίνει μια απεικόνιση τριών διαστάσεων της δομής και της οργάνωσης της σκηνής που 

παρατηρείται: 1) Το πρωταρχικό σκίτσο, το οποίο αποτελείται από στοιχειώδη στοιχεία 

(tokens) που περιγράφουν ακμές, απολήξεις, μπάρες και κηλίδες με συγκεκριμένο μέγεθος, 

προσανατολισμό και θέση. Για να εξαχθεί η δομή των επιφανειών και το πλήρες πρωταρχικό 

σκίτσο, πρέπει να γίνουν αντιληπτές οι χωρικές σχέσεις των στοιχειωδών στοιχείων. Η 

χωρική αυτή οργάνωση απαιτεί διαδικασίες ομαδοποίησης και διάκρισης για τη δημιουργία 

δομών μεγαλύτερης κλίμακας, όπου τα ομαδοποιημένα στοιχεία αντιμετωπίζονται ως μονάδα 

και δίνουν τη γεωμετρία και τα όρια των ορατών επιφανειών. 2) Το σκίτσο των 2 ½ 

διαστάσεων, είναι το στάδιο εκείνο στο οποίο πραγματοποιείται η  εξαγωγή της δομής των 

επιφανειών, των ορίων και των τοπικών προσανατολισμών ως προς τον παρατηρητή, με τη 

μορφή συνόλου στοιχειωδών διανυσμάτων. 3) Το τρισδιάστατο μοντέλο της απεικόνισης, 

είναι το τελευταίο στάδιο στο οποίο δημιουργείται μια αναπαράσταση με εισαγόμενα τα 

χαρακτηριστικά αυτών που προηγήθηκαν. Σε αυτό το στάδιο η επεξεργασία είναι 

υψηλότερου επιπέδου. Η ενεργοποίησή της προέρχεται μόνο από τα χαρακτηριστικά της 

οπτικής σκηνής. Δεδομένου ότι σε κάθε στάδιο του μοντέλου η εισερχόμενη πληροφορία 

προέρχεται από το προηγούμενο, τα χαρακτηριστικά του ερεθίσματος και η αρχική τους 

επεξεργασία είναι πολύ σημαντικά. Οι Nishida & Johnston (2002) επεκτείνανε την θεωρία 

του David Marr στην χρονική επεξεργασία, και εισήγαγαν τον όρο χρονικό σύμβολο (time 

marker) για να αναφερθούν σε χρονικά εντοπισμένες αναπαραστάσεις σχετικών χρονικών 

χαρακτηριστικών. Υποστηρίζουν ότι η ασύγχρονη αντίληψη χρώματος και κίνησης 
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προκύπτει στο 2
ο
 στάδιο (σύμφωνα με τη θεωρία του David Marr) κατά την ομαδοποίηση 

των χρονικών χαρακτηριστικών και οφείλεται στο γεγονός ότι συνδυάζονται εσφαλμένα δύο 

διαφορετικά είδη μεταβολών των χαρακτηριστικών του χρώματος και της κίνησης. Πιο 

συγκεκριμένα, στους πειραματικούς σχεδιασμούς που αναφέρθηκαν προηγουμένως, το 

χρώμα είχε μία απότομη μετάβαση μεταξύ δύο θέσεων στο οπτικό φάσμα, η οποία μπορεί να 

θεωρηθεί πρώτης τάξης μεταβολή (η μεταβολή πρώτης τάξης ονομάστηκε transition). Η 

κίνηση αποτελεί από μόνη της, σύμφωνα με τους ερευνητές, μία πρώτης τάξης μεταβολή, 

αυτής της θέσης στο χώρο, και συνεπώς η μεταβολή της κίνησης αποτελεί μία δεύτερη τάξης 

μεταβολή, με σημείο καμπής το σημείο αντιστροφής της πορείας (η μεταβολή δεύτερης τάξης 

ονομάστηκε turning point). Σε υψηλούς ρυθμούς εναλλαγής εγείρονται χρονικοί περιορισμοί 

στην κωδικοποίηση των αλλαγών υψηλής τάξης καθώς και στη σύνδεση διαφορετικών 

συμβόλων αλλαγής. Με άλλα λόγια, η ασυχρονία που παρατηρείται, οφείλεται στο γεγονός 

ότι αλλαγές πρώτης τάξης (transitions) στο χρώμα αντιστοιχίζονται με αλλαγές δεύτερης 

τάξης (turning points) αντί με αλλαγές πρώτης τάξης (transitions) στην κίνηση. 

Για να αποσυνδέσουν το φαινόμενο της φαινόμενης καθυστέρησης της κίνησης από 

τη θεωρία της ασύγχρονης επεξεργασίας των χαρακτηριστικών και να επιβεβαιώσουν την 

θεωρία τους περί time markers, οι Nishida & Johnston (2002) έλεγξαν αν πράγματι το οπτικό 

σύστημα τείνει να ταυτίζει ευκολότερα της αλλαγές πρώτης τάξης μεταξύ τους (transitions) 

από ότι με τις αλλαγές δεύτερης τάξης (turning points). Ανέφεραν ότι οι αλλαγές πρώτης 

τάξης για να γίνουν αντιληπτές χρειάζονται μόνο δύο σημεία στο χρόνο (πριν και μετά την 

αλλαγή) ενώ οι αλλαγές δεύτερης τάξης τρία. Αν υπόθεσή τους ευσταθεί, τότε τα 

αποτελέσματα θα εξαρτώνται από τη χρονική δομή των ακολουθιών ερεθισμάτων και όχι από 

το είδος των χαρακτηριστικών. Μέτρησαν το σημείο ταυτόχρονης αντίληψης για όλους τους 

συνδυασμούς αλλαγών πρώτης και δεύτερης τάξης του χρώματος και της θέσης, σε ένα 

ζευγάρι πλεγμάτων στην οθόνη (Εικόνα 17). Ως αλλαγή πρώτης τάξης (transition) στο χρώμα 
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ή τη θέση (C1, P1) θεώρησαν την απότομη μετάβαση από την μία κατάσταση στην άλλη. Ως 

αλλαγή δεύτερης τάξης (turning point) για την θέση θεωρήθηκε η αντιστροφή της 

κατεύθυνσης κίνησης (P2) και για το χρώμα (C2) η αντιστροφή της σταδιακής αλλαγής 

μεταξύ δύο χρωμάτων (κόκκινο – γκρι, ή γκρι – κόκκινο). Στον πειραματικό τους σχεδιασμό 

μετέβαλαν την διαφορά φάσης μεταξύ των δύο αλλαγών. Τα αποτελέσματα φαίνονται στα 

διαγράμματα B και C της Εικόνας 17. Όταν τα χαρακτηριστικά αυτά παρουσιάζονταν και τα 

δύο με αλλαγές πρώτης ή δεύτερης τάξης (συνθήκες C1P1 και C2P2), οι συμμετέχοντες 

αντιλαμβάνονταν την αλλαγή θέσης σχεδόν ταυτόχρονα με την αλλαγή χρώματος. Όταν το 

χρώμα παρουσιαζόταν με αλλαγές πρώτης τάξης αλλά η θέση με αλλαγές δεύτερης τάξης 

(συνθήκη C1P2), τότε υπήρχε καθυστέρηση στην αντίληψη της θέσης σε σχέση με την 

αντίληψη του χρώματος (όπως και στα πειράματα των Moutoussis & Zeki, 1997). Όμως, όταν 

το χρώμα παρουσιαζόταν με αλλαγές δεύτερης τάξης αλλά η θέση με αλλαγές πρώτης τάξης 

(συνθήκη C2P1), τότε υπήρχε καθυστέρηση στην αντίληψη του χρώματος σε σχέση με την 

αντίληψη της θέσης. Φαίνεται λοιπόν, πως υπάρχει μια εμφανής καθυστέρηση των αλλαγών 

δεύτερης τάξης (turning points) σε σχέση με τις αλλαγές πρώτης τάξης (transitions) 

ανεξάρτητα από τους τύπους του ερεθίσματος. Επίσης, φαίνεται ότι υπάρχει η τάση να 

συνδυάζουν οι συμμετέχοντες τους ίδιους τύπους αλλαγών άσχετα από τα χαρακτηριστικά 

του ερεθίσματος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι Nishida & Johnston (2002) συμπέραναν ότι το 

καθοριστικό στην αντιληπτική ασυγχρονία είναι οι χρονικές ιδιότητες του ερεθίσματος και η 

τάση των  συμμετεχόντων να συνδέουν αλλαγές της ίδιας τάξης. 

Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, λοιπόν, ο νευρωνικός μηχανισμός, που αποκλειστικά 

κωδικοποιεί τις χρονικές στιγμές των γεγονότων, χρησιμοποιεί time markers για να 

αναφέρεται στην χρονική στιγμή που συμβαίνει ένα γεγονός στον κόσμο, αντί για την 

χρονική στιγμή που η επεξεργασία του γεγονότος ολοκληρώνεται στον εγκέφαλο. Αν ισχύει 

αυτό, υπονοείται η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου συστήματος στον εγκέφαλο, υπεύθυνου για την 
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αντίληψη των χρονικών στιγμών των γεγονότων, το οποίο είναι διαφορετικό από τους 

μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την αντίληψη των ίδιων των γεγονότων. Το πως θα 

μπορούσε να συμβαίνει αυτό αποτελεί μυστήριο, καθώς εύλογα προκύπτει το μείζον 

ερώτημα: με ποιον τρόπο μπορεί ο εγκέφαλος να γνωρίζει τη χρονική στιγμή γεγονότων που 

συμβαίνουν κάπου αλλού; 

 

 

Εικόνα 17. Από Nishida & Johnston (2002). Α) Διαγραμματική παρουσίαση των ερεθισμάτων στον 

χρόνο και το χώρο. Β) Διαγράμματα των αποτελεσμάτων ως πιθανότητα αναφοράς ταυτόχρονης 

παρουσίας σε συνάρτηση με την πραγματική χρονική διαφορά των γεγονότων και για τις τέσσερις 

συνθήκες. C) Συγκριτικό διάγραμμα της φαινόμενης καθυστέρησης της θέσης σε σχέση με το χρώμα 

των τεσσάρων συνθηκών.  
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2.5.3. POST-DICTIVE THEORY  

 

Μια άλλη άποψη σχετικά με την λανθασμένη σύνδεση των χαρακτηριστικών 

(misbinding) του χρώματος και της κίνησης είναι πως μπορεί να οφείλεται σε έναν ‘post-

dictive’ μηχανισμό στην οπτική αντίληψη γενικά (Moradi & Shimojo, 2004), κι όχι στη 

διαφορά στο χρόνο αντίληψης των δύο χαρακτηριστικών (Brain-Time Theory), ούτε σε 

κάποια διαδικασία μετα-ανάλυσης των βασικών χρονικών χαρακτηριστικών (Event-Time 

Theory). Κύριοι υποστηρικτές ενός τέτοιου ‘post-dictive’ μηχανισμού είναι οι Moradi & 

Shimojo (2004). Με βάση την ερμηνεία της post-dictive ανάλυσης, όταν μια νέα επιφάνεια 

εμφανίζεται, ή όταν μια υπάρχουσα επιφάνεια αντιστρέφει την κατεύθυνση κίνησης της σε 

ρυθμούς μικρότερους από 8 Hz, τότε ξεκινάει μια ανάλυση  των ιδιοτήτων της επιφάνειας – 

συμπεριλαμβανομένου και του χρώματος. Η ανάλυση αυτή συνεχίζεται για ένα χρονικό 

διάστημα, όμως τα αποτελέσματά της γίνονται αισθητά/αντιληπτά σαν να συνέβησαν τη 

χρονική στιγμή που η ανάλυση ξεκίνησε. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, το χρώμα της 

επιφάνειας μπορεί να αλλάξει – για παράδειγμα από κόκκινο σε πράσινο. Τότε η ανάλυση θα 

περιλαμβάνει μια παρουσίαση του κόκκινου και μια πιο παρατεταμένη επεξεργασία του 

πράσινου. Συνέπεια αυτού είναι να γίνεται αντιληπτό ως χρώμα της επιφάνειας το πράσινο, 

και κατ’ αυτόν τον τρόπο να συνδέεται μια επόμενη κατάσταση χρώματος με μια 

προηγούμενη περίοδο κίνησης. Η θεωρία αυτή στηρίζεται στην υπόθεση πως το αποτέλεσμα 

της αντίληψης δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα τελευταία στάδια της ανάλυσης.  

Οι Moradi & Shimojo (2004) διερευνώντας τη διαδικασία της σύνδεσης των οπτικών 

χαρακτηριστικών διέκριναν τα εξής δύο στάδια: Πρώτον, την ικανότητα του συστήματος να 

διαχωρίζει μία σκηνή σε ξεχωριστές οντότητες (επιφάνειες και αντικείμενα) και δεύτερον την 

ικανότητά του να συνταιριάζει συνδυασμούς χαρακτηριστικών με συγκεκριμένες οντότητες 

(feature binding). Το αρχικό τους ερώτημα ήταν αν η διαδικασία του διαχωρισμού είναι 
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άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή της σύνδεσης ή αν επιστρατεύεται όταν το αποτέλεσμα της 

σύνδεσης μόνο του θα έδινε ασαφή ή διφορούμενα αποτελέσματα. Έλεγξαν λοιπόν αν η 

ύπαρξη κάποιας επιφάνειας με εμφανή στοιχεία διαχωρισμού βοηθάει τη σύνδεση χρώματος 

και κίνησης. Στο αρχικό πείραμά τους, χρησιμοποίησαν ερεθίσματα τυχαία κινούμενων 

κουκκίδων, περιορισμένου χρόνου ζωής (random dot display), με κόκκινες και πράσινες 

κουκκίδες, σε δύο διαφορετικές συνθήκες: τη συνθήκη των διαφανών επιφανειών 

(transparent) και τη συνθήκη των εναλλασσόμενων επιφανειών (alternating). Στη πρώτη 

συνθήκη, oι συμμετέχοντες έβλεπαν δύο διαφανείς επιφάνειες με ενδιάμεσες μαύρες 

περιόδους (Εικόνα 18a), ενώ στη δεύτερη έβλεπαν δύο εναλλασσόμενες επιφάνειες με 

κόκκινες ή πράσινες κουκκίδες η κάθε μία (Εικόνα 18b). Το έργο των συμμετεχόντων ήταν 

να αναφέρουν την κατεύθυνση κίνησης των κόκκινων κουκκίδων (αριστερά ή δεξιά) μετά 

από κάθε δοκιμή (2AFC). Έχει σημασία να επισημάνουμε εδώ, πως σύμφωνα με παλαιότερες 

μελέτες (Nakayama, et al., 1990; Watanabe & Cavanagh, 1993), η διαφάνεια στη πρώτη 

συνθήκη  εξυπηρετεί τον διαχωρισμό. Αντίθετα, οι δύο επιφάνειες δεν διαχωρίζονται 

αντιληπτικά στη δεύτερη συνθήκη των εναλλασσόμενων επιφανειών. 

 

 

Εικόνα 18. Από Moradi & Shimojo (2004). Παραδείγματα ερεθισμάτων. Σύνδεση χρώματος-κίνησης 

για διαφανείς (a) και εναλλασσόμενες (b) επιφάνειες. 

 

Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν ότι στη συνθήκη διαφάνειας οι συμμετέχοντες 

έδωσαν 98% σωστές αναφορές για την κατεύθυνση κίνησης των κόκκινων κουκκίδων, 
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ανεξάρτητα από το ρυθμό εναλλαγής. Αντίθετα, οι σωστές αναφορές ήταν κοντά στο επίπεδο 

τύχης (50%) στη συνθήκη εναλλασσόμενων επιφανειών για ρυθμό εναλλαγής 120 ms. Οι 

ερευνητές συμπέραναν πως η αντιληπτική σύνδεση των χαρακτηριστικών προϋποθέτει τον 

διαχωρισμό της οπτικής πληροφορίας, γι’ αυτό και η σωστή σύνδεση χρώματος-κίνησης 

εξασθενεί για τις επιφάνειες που δύσκολα διαχωρίζονται αντιληπτικά.  

 Συνεχίζοντας την έρευνά τους, και για να εκτιμήσουν την συμβολή των 

προγενέστερων και μεταγενέστερων οπτικών δεδομένων στη διεργασία της οπτικής 

αντίληψης και της σύνδεσης των χαρακτηριστικών, οι Moradi & Shimojo (2004) σε επόμενο 

πείραμά τους χρησιμοποίησαν τα ίδια ερεθίσματα, με τη διαφορά ότι μια συγκεκριμένη 

ομάδα κουκκίδων ξαφνικά γίνονταν γκρι για 60 ms, είτε κατά τη διάρκεια της κίνησης είτε 

μετά την κίνηση (Εικόνα 19, πάνω). Στις μισές δοκιμές, οι κουκκίδες επιστρέφουν στο αρχικό 

τους χρώμα (original condition). Στις άλλες μισές δοκιμές οι κουκκίδες που είχαν χρώμα 

κόκκινο γίνονται πράσινες και αντίστροφα (reversed condition). Οι συμμετέχοντες πρέπει να 

αναφέρουν το χρώμα των κινούμενων κουκκίδων, αγνοώντας το χρώμα που έχουν πριν ή 

μετά την κίνηση (3AFC: κόκκινο, πράσινο, ή γκρι). Τα αποτελέσματα του πειράματος 

έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες δεν ανέφεραν το γκρι ως το χρώμα των κινούμενων κουκκίδων. 

Το χρώμα που ανέφεραν ότι αντιλαμβάνονταν αντί του γκρι, ήταν συχνά το χρώμα που 

παρουσιαζόταν μετά την κίνηση (Εικόνα 19, κάτω). Παρατηρείται δηλαδή το φαινόμενο που 

ανέδειξαν οι Moutoussis &  Zeki (1997), της αντιληπτικής καθυστέρησης της κίνησης σε 

σχέση με το χρώμα, και την οποία οι Moradi & Shimojo αποδίδουν στην Post-Dictive 

Theory. Οι τελευταίοι, θεωρούν ότι πρόκειται για μια αντιληπτική χρονική διαφορά όχι 

μεταξύ των χαρακτηριστικών του ερεθίσματος, αλλά μεταξύ της διαδικασίας διαχωρισμού 

ενός αντικειμένου και της διαδικασίας σύνδεσης των χαρακτηριστικών του. Συγκεκριμένα, 

όταν εμφανίζεται μια νέα επιφάνεια, η οποία γίνεται αντιληπτή με την έναρξη της κίνησης, 

τότε το αντίλημμα του χρώματος υπολογίζεται εκ’ νέου. Στη διαδικασία αυτή επηρεάζει 
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ιδιαίτερα το χρώμα που υπήρχε στο τέλος της επεξεργασίας που ξεκινά με την εμφάνιση της 

νέας επιφάνειας.  

 

 

 

 

Εικόνα 19. Από Moradi & Shimojo (2004). Πάνω: Αναπαράσταση του ερεθίσματος. Κάτω: Η 

πράσινη και η γκρι μπάρα αντιπροσωπεύουν τις δοκιμές στις οποίες αναφέρθηκε το αρχικό και το 

γκρι χρώμα αντίστοιχα, ως το χρώμα των κινούμενων κουκκίδων. 

 

Σύμφωνα με τους Moradi & Shimojo, τα αποτελέσματα αυτά θεωρούνται ένδειξη πως ο 

εγκέφαλος «ενοποιεί» τα αντιληπτικά γεγονότα για μια μεγάλη περίοδο χρόνου και συνδέει  

την κίνηση με ένα χρώμα που παρουσιάζεται αργότερα (postdiction). Ωστόσο, η 

συγκεκριμένη μελέτη τους δεν φαίνεται να στηρίζεται σε αποτελέσματα που καταρρίπτουν 

την θεωρία της ασύγχρονης επεξεργασίας χαρακτηριστικών. Το φαινόμενο που έδειξαν θα 

μπορούσε κάλλιστα να εξηγηθεί και με την θεωρία των Moutoussis & Zeki (1997), κι 

επομένως χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση για να στηριχθεί η θεωρία τους. 
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2.5.4. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΣΥΓΧΡΟΝΙΑ  

 

 Καθώς η προσοχή έχει τεράστια επίδραση στην οπτική αντίληψη γενικά, εξετάστηκε 

και η πιθανότητα να επηρεάζει ή να εξηγεί με κάποιον τρόπο την  αντιληπτική ασυγχρονία 

μεταξύ διαφορετικών χαρακτηριστικών του οπτικού ερεθίσματος. Το θέμα της προσοχής 

θίγεται στη μελέτη των Holcombe & Cavanagh (2001), στην οποία γίνεται μια προσπάθεια να 

εντοπιστεί το επίπεδο επεξεργασίας στο οποίο γίνεται η σύνδεση (binding) διαφορετικών 

χαρακτηριστικών. Οι παράμετροι, που θεώρησαν οι ερευνητές ότι επηρεάζουν το αντιληπτικό 

αποτέλεσμα, είναι ο ρυθμός εναλλαγής των καταστάσεων (ρυθμός παρουσίασης) και το αν τα 

διαφορετικά χαρακτηριστικά αλληλεπικαλύπτονται χωρικά ή όχι. Από την πρώτη τους αυτή 

έρευνα, φάνηκε πως όταν τα ζευγάρια των χαρακτηριστικών είναι χωρικά μαζί, τότε η 

σύνδεσή τους γίνεται ακόμα και σε εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς παρουσίασης και στα 

πρώιμα στάδια επεξεργασίας.  Αντίθετα, η σύνδεση ζευγαριών χαρακτηριστικών τα οποία 

είναι χωρικά διαχωρισμένα, χρειάζεται ρυθμούς παρουσίασης μιας τάξης μεγέθους 

χαμηλότερους, γεγονός το οποίο δείχνει πως γίνεται σε μετέπειτα, πιο αργά στάδια, που 

ενέχουν την προσοχή.  

Όπως αναφέραμε παραπάνω, σύμφωνα με την Brain-Time Theory, η βέλτιστη 

αντιληπτική ταύτιση χρώματος και κίνησης γίνεται όταν το χρώμα στην πραγματικότητα 

καθυστερεί σε σχέση με την κίνηση κατά ~100ms. Οι Moutoussis & Zeki (1997) αποδίδουν 

το φαινόμενο αυτό στο γεγονός ότι το χρώμα απαιτεί μικρότερο χρόνο επεξεργασίας απ’ ότι η 

κίνηση, κι έτσι για να υπάρχει αντιληπτικό ταίριασμα χρώματος-κίνησης το χρώμα θα πρέπει 

να παρουσιάζεται αργότερα (~100ms μετά την κίνηση). Ωστόσο, σύμφωνα με τους Enns & 
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Oriet (2004)
2
, η αντιληπτική ασυγχρονία χρώματος-κίνησης αντιστρέφεται όταν οι 

συμμετέχοντες προσέχουν πρώτα το χρώμα και μετά αναφέρουν την κίνηση (ως αντιληπτικό 

ζευγάρι με το χρώμα), σε σχέση με το να προσέχουν πρώτα την κίνηση και μετά να 

αναφέρουν το χρώμα (ως αντιληπτικό ζευγάρι με την κίνηση). Με βάση αυτήν την εξήγηση, 

η αντιληπτική σύνδεση της κίνησης με χρώμα που έπεται, μπορεί να δείχνει την τάση των 

συμμετεχόντων να προσέχουν πρώτα την κίνηση και μετά το χρώμα. 

Για να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο στο ρόλο της προσοχής κατά τη διαδικασία 

σύνδεσης οπτικών χαρακτηριστικών που είναι χωρικά μαζί, οι Holcombe & Cavanagh (2008) 

ξεκινούν μια σειρά πειραμάτων στα οποία κατευθύνουν την ενδογενή και εξωγενή προσοχή. 

Για να ελέγχουν την ενδογενή προσοχή, οι ερευνητές μετέβαλλαν το χαρακτηριστικό (χρώμα 

ή κίνηση) που οι συμμετέχοντες καλούνταν να παρακολουθούν πρώτο. Για να ελέγχουν την 

εξωγενή προσοχή, παρουσίαζαν σύντομα ένα δακτύλιο γύρω από μια περιοχή-στόχο, και οι 

συμμετέχοντες καλούνταν να παρακολουθούν το χρώμα και την κίνηση στην περιοχή-στόχο 

μέσα στο δακτύλιο.  

Προκειμένου να ερευνήσουν τη σχέση της αντιληπτικής ασυγχρονίας με την ενδογενή 

μετατόπιση της προσοχής, οι Holcombe & Cavanagh (2008) χρησιμοποίησαν ένα ερέθισμα, 

το οποίο αποτελείται από δέκα πεδία τυχαία κινούμενων κουκκίδων (random dot fields), σε 

ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, που σχηματίζουν κύκλο γύρω από ένα σημείο προσήλωσης 

(fixation point), όπως φαίνεται στην Εικόνα 20. Οι κουκκίδες κινούνται με κατεύθυνση προς 

τα μέσα ή προς τα έξω (inward ή outward) σε σχέση με το σημείο προσήλωσης, και αλλάζουν 

μεταξύ κόκκινου και πράσινου χρώματος. Η περίοδος είναι η ίδια για τις αλλαγές 

κατεύθυνσης κίνησης και χρώματος. Τα γειτονικά πεδία είναι σε αντίθετες φάσεις, για 

παράδειγμα, όταν ένα πεδίο κινείται προς τα μέσα, τα ακριβώς διπλανά του κινούνται προς τα 

έξω, κι όταν ένα πεδίο είναι κόκκινο, τα ακριβώς διπλανά του είναι πράσινα. Η ανεξάρτητη 

                                                 
2
 Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δεν έχουν δημοσιευθεί. 
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μεταβλητή in → red interval στην Εικόνα 20, είναι η χρονική διάρκεια μεταξύ της έναρξης 

της κίνησης προς τα μέσα και της έναρξης του κόκκινου χρώματος. Η μεταβλητή αυτή έχει 

16 διαφορετικές τιμές (-377, -330, … , 330 ms). Η διακύμανση/μεταβολή της μεταβλητής 

αποδίδει τέσσερα φυσικά ζευγάρια: in-red, in-green, out-red και out-green. Όταν η μεταβλητή 

in → red interval είναι 0 ή -377 ms τα χαρακτηριστικά (χρώμα, κίνηση) είναι ακριβώς 

συγχρονισμένα κι έτσι έχουμε μόνο δύο ερεθίσματα στην οθόνη, in-red και out-green ή in-

green και out-red αντίστοιχα. Για τις υπόλοιπες (και περισσότερες) τιμές της μεταβλητής in 

→ red interval το ερέθισμα στην οθόνη αποτελείται από τα τέσσερα ζευγάρια in-red, in-

green, out-red και out-green σε διαφορετικές αναλογίες.  

 

Εικόνα 20. Από Holcombe & Cavanagh (2008).  Τα πεδία με τις τυχαία κινούμενες κουκκίδες 

μεταβάλλονται στην κίνηση μεταξύ κατεύθυνσης προς τα μέσα και προς τα έξω, και στο χρώμα 

μεταξύ κόκκινου και πράσινου. Κάτω, η διακύμανση της μεταβλητής  in → red interval αποδίδει τα 

τέσσερα ζευγάρια χρώματος-κατεύθυνσης κίνησης.  

 

Το έργο (2AFC) των συμμετεχόντων είναι να αποφασίσουν τα ζευγάρια που αντιλαμβάνονται 

ότι επικρατούν. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε δύο ισάριθμες ομάδες: η μία ομάδα (the 

attend red group) παρακολουθεί το κόκκινο χρώμα και το ταιριάζει με μια απ’ τις δύο 

κινήσεις, κι η άλλη ομάδα (the attend motion group) παρακολουθεί την κίνηση προς τα μέσα 
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και την ταιριάζει με ένα απ’ τα δύο χρώματα. Συγκρίνοντας τις δύο ομάδες συμμετεχόντων, 

αυτή που προσέχει το χρώμα κι αυτή που προσέχει την κίνηση, διαπιστώθηκε πως κι οι δύο 

παρουσιάζουν μια αντιληπτική καθυστέρηση της κίνησης. Όπως φαίνεται από τα 

διαγράμματα σφαλμάτων (Error Bars) για τους ΜΟ των δύο ομάδων, αυτή που προσέχει την 

κίνηση έχει μεγαλύτερη καθυστέρηση κατά 35 ms από αυτήν που προσέχει το χρώμα, αλλά η 

διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική (Εικόνα 21). Από τα αποτελέσματα λοιπόν, 

φάνηκε πως η επίδραση της ενδογενούς μετατόπισης της προσοχής είναι μικρή και σίγουρα 

όχι αρκετή για να υπερνικήσει τα ~100ms της αντιληπτικής ασυγχρονίας (Moutoussis & Zeki, 

1997). 

  

 

Εικόνα 21. Από Holcombe & Cavanagh (2008).  Η επίδραση της ενδογενούς μετατόπισης της 

προσοχής. Στις γραφικές απεικονίσεις των αποτελεσμάτων, τα έντονα σύμβολα δείχνουν τον ΜΟ από 

τους πέντε συμμετέχοντες σε κάθε συνθήκη. Η επίδραση αυτή είναι μόλις 35 ms, όχι αρκετή για να 

εξουδετερώσει ή να αντιστρέψει την αντιληπτική ασυγχρονία. 

 

Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει η μελέτη της επίδρασης της εξωγενούς μετατόπισης 

της προσοχής. Αν η διαδικασία σύνδεσης χρώματος και κίνησης (εγγενή χαρακτηριστικά του 

ερεθίσματος) εμπλέκει την προσοχή, τότε λογικά θα πρέπει να επηρεάζεται από άλλα 

εξωτερικά ερεθίσματα που τραβούν την προσοχή. Σ’ αυτήν την περίπτωση, η ασυγχρονία  θα 
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μπορούσε να εξουδετερωθεί χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό  προσωρινό στοιχείο (transient). 

Για να ελέγξουν αυτήν την υπόθεση, οι Holcombe & Cavanagh (2008) χρησιμοποίησαν ως 

εξωτερικό transient ένα δακτύλιο, που εμφανίζεται ξαφνικά και για μισή περίοδο μόνο, γύρω 

από μια περιοχή-στόχο τυχαία κινούμενων κουκκίδων, η οποία μεταβάλλεται περιοδικά σε 

χρώμα και κατεύθυνση κίνησης (Εικόνα 22). Η περιοχή-στόχος ανήκει σε μια ομάδα επτά 

ανάλογων τέτοιων περιοχών, και οι συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρουν το χρώμα και την 

κατεύθυνση κίνησης στην περιοχή-στόχο που βλέπουν τον δακτύλιο, και κατά τη διάρκεια 

παρουσίας του δακτυλίου. Η χρονική στιγμή και η περιοχή που θα εμφανιστεί ο δακτύλιος, 

είναι απρόβλεπτα στοιχεία στο πείραμα.  

 

 

Εικόνα 22. Από Holcombe & Cavanagh (2008).  Το ερέθισμα που χρησιμοποιήθηκε για την μελέτη 

της επίδρασης της εξωγενούς μετατόπισης της προσοχής: ένας δακτύλιος (εξωτερικό transient) 

εμφανίζεται ξαφνικά και για μισή περίοδο μόνο γύρω από μια περιοχή-στόχο τυχαία κινούμενων 

κουκκίδων, η οποία μεταβάλλεται περιοδικά σε χρώμα και κατεύθυνση κίνησης. 

 

Τα αποτελέσματα από το πείραμα αυτό έδειξαν ότι η παρουσία του δακτυλίου μπορεί να 

μειώσει ή ακόμα και να εξαφανίσει την αντιληπτική ασυγχρονία μεταξύ χρώματος και 

κίνησης (Εικόνα 23). Η σχετική αντιληπτική χρονική διαφορά μεταξύ χρώματος και κίνησης, 

που υπολογίστηκε από τα δεδομένα για κάθε συμμετέχοντα, είναι κοντά στο μηδέν, για τη 

συνθήκη όπου ο δακτύλιος ήταν συγχρονισμένος με την κίνηση προς τα μέσα (μπλε 



 

- 43 - 

 

σύμβολα) και εκείνη όπου ο δακτύλιος ήταν συγχρονισμένος με το κόκκινο χρώμα (κόκκινα 

σύμβολα). Αυτό δείχνει ότι με την παρουσία του δακτυλίου υπάρχει λίγη έως και καθόλου 

ασυγχρονία χρώματος-κίνησης. 

 

 

Εικόνα 23. Από Holcombe & Cavanagh (2008). Τα αποτελέσματα για τη συνθήκη όπου ο δακτύλιος 

ήταν συγχρονισμένος με την κίνηση προς τα μέσα (μπλε σύμβολα) και εκείνη όπου ο δακτύλιος ήταν 

συγχρονισμένος με το κόκκινο χρώμα (κόκκινα σύμβολα). Η σχετική αντιληπτική χρονική διαφορά 

μεταξύ χρώματος και κίνησης, που υπολογίστηκε από τα δεδομένα για κάθε συμμετέχοντα, είναι 

κοντά στο μηδέν, ενώ χωρίς την παρουσία του δακτυλίου (μαύρα σύμβολα) είναι μεγαλύτερη των 100 

ms. 

 

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε μεγάλη αντίθεση με εκείνα όπου δεν παρουσιάζεται ο 

δακτύλιος (μαύρα σύμβολα), στα οποία φαίνεται ότι υπάρχει αντιληπτική χρονική διαφορά 

μεγαλύτερη από 100 ms. Η υπόθεση των Moutoussis & Zeki (1997) περί αντιληπτικής 

ασυγχρονίας (Brain-Time Theory), η οποία στηρίζεται σε διαφορετικούς χρόνους 

επεξεργασίας χρώματος-κίνησης, δεν μπορεί να ερμηνεύσει αυτά τα αποτελέσματα, καθώς η 

παρουσία του δακτυλίου δεν θα μπορούσε να επηρεάζει διαφορετικά τους χρόνους 

επεξεργασίας για το χρώμα και την κίνηση. Έτσι, οι Holcombe & Cavanagh (2008) 
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συμπεραίνουν πως η αντιληπτική ασυγχρονία πιθανότατα έχει να κάνει με την προσοχή, κι 

ίσως είναι η έλλειψη ενός ισχυρού εξωτερικού transient όπως ο δακτύλιος που προκαλεί την 

προσοχή στα δύο χαρακτηριστικά με κάποια σειρά. Ωστόσο, το γεγονός ότι η διάρκεια 

παρουσίασης του δακτυλίου είναι το ελάχιστο διάστημα της μισής περιόδου, ίσως να 

δικαιολογεί τα αποτελέσματα αυτά. Αν ο δακτύλιος παρέμενε για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα, και παρατηρούσαμε πάλι έλλειψη αντιληπτικής ασυγχρονίας, τότε θα ήμασταν 

περισσότερο σίγουροι πως η προσοχή που προκαλεί ο δακτύλιος είναι αυτή που έχει να κάνει 

με την ασυγχρονία και την εξάλειψή της. Στην περίπτωση αυτή, θα λέγαμε ότι είναι 

περισσότερο πιθανό η έλλειψη ενός έντονου εξωτερικού transient να προκαλεί την προσοχή 

στα δύο χαρακτηριστικά με κάποια σειρά, κι έτσι να παρατηρείται η αντιληπτική ασυγχρονία.  
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3. ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΑΠΑΤΕΣ 

  

 Πολλές οφθαλμαπάτες στο πεδίο μελέτης της όρασης, βασίζονται σε παρουσίαση 

ερεθισμάτων διχοπτικά, έτσι ώστε η χρονική πορεία της νευρωνικής δραστηριότητας στον 

ένα αμφιβληστροειδή (και στις σχετικές προβολές στο υπόλοιπο οπτικό σύστημα) να είναι 

διαφορετική από την αντίστοιχη χρονική πορεία στον άλλο αμφιβληστροειδή. Με αυτόν τον 

τρόπο, η απόκριση στη διέγερση για τον έναν οφθαλμό συμβαίνει νωρίτερα από την 

απόκριση στη διέγερση για τον άλλο οφθαλμό. Η διαφορά αυτή στην απόκριση αποτελεί την 

διοφθάλμια αμφιβληστροειδική διαφορά χρόνου αντίδρασης. 

 

3.1. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ PULFRICH 

  

 Μια οφθαλμαπάτη του τύπου που μόλις περιγράφηκε είναι το φαινόμενο Pulfrich. Το 

φαινόμενο αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη ενός αντικειμένου-στόχου, το οποίο κινείται μπρος 

και πίσω, συνήθως σε μία ευθεία γραμμή, στην οριζόντια κατεύθυνση παράλληλη στο 

μετωπιαίο επίπεδο του παρατηρητή. Χωρίς την παρουσία οφθαλμαπάτης, ο στόχος φαίνεται, 

όπως είναι αναμενόμενο, να κινείται μπρος και πίσω σε μία καλά ορισμένη απόσταση. Η 

απόσταση αυτή μπορεί να υπολογιστεί όπως ακριβώς φαίνεται ζητώντας από τον παρατηρητή 

να θέσει ένα άλλο αντικείμενο για τη σύγκριση, στην ίδια απόσταση σε βάθος όσο είναι το 

κοντινότερο σημείο της πορείας (ευθείας) που φαίνεται να διαγράφει ο κινούμενος στόχος. 

Χωρίς την παρουσία οφθαλμαπάτης, τέτοιες ρυθμίσεις της απόστασης μετρούν την ικανότητα 

χωρικού εντοπισμού του παρατηρητή κάτω από συγκεκριμένες πειραματικές συνθήκες (Lit, 

1960, 1964). Στην οφθαλμαπάτη του φαινομένου Pulfrich (Pulfrich, 1922; Lit, 1949), όπως 

μετρήθηκε από τις ρυθμίσεις της απόστασης, ένα φίλτρο που τοποθετείται μπροστά από τον 
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έναν οφθαλμό κάνει το στόχο να φαίνεται πως μετατοπίζεται σε βάθος είτε προς είτε μακριά 

από τον παρατηρητή.  

Οι παράγοντες που μπορεί να προκαλούν το φαινόμενο Pulfrich, έχουν μελετηθεί 

συστηματικά από πολλούς ερευνητές, κυρίως τον Lit (1949, 1960, 1966). Στα περισσότερα 

πειράματα η επίδραση Pulfrich λάμβανε χώρα όταν ο παρατηρητής έβλεπε ένα κινούμενο 

εκκρεμές με τον έναν οφθαλμό καλυμμένο με ένα φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας
3
. Η 

μειωμένη φωτεινότητα στον έναν οφθαλμό έχει ως αποτέλεσμα ο παρατηρητής να 

αντιλαμβάνεται τη κίνηση του εκκρεμούς στο επίπεδο ως κίνηση κατά μήκος μιας 

ελλειπτικής τροχιάς σε βάθος (Morgan & Thompson 1975; Burr & Ross 1979). Το εύρημα 

αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι το φίλτρο επιφέρει ελάττωση της φωτεινότητας 

και αύξηση του αμφιβληστροειδικού χρόνου επεξεργασίας στον καλυμμένο οφθαλμό, 

προκαλώντας μια μείωση στην ταχύτητα μετάδοσης των νευρωνικών σημάτων από αυτόν τον 

οφθαλμό (Pulfrich, 1922). Έτσι, την ίδια χρονική στιγμή, το νευρωνικό σήμα από τον 

καλυμμένο με το φίλτρο οφθαλμό φτάνει στον οπτικό φλοιό με μια μικρή καθυστέρηση σε 

σχέση με το σήμα από τον μη-καλυμμένο οφθαλμό, και κατ’ αυτόν τον τρόπο, η θέση του 

εκκρεμούς που προσδιορίζεται από το σήμα στον καλυμμένο με το φίλτρο οφθαλμό μένει 

ελαφρώς πίσω από εκείνη του μη-καλυμμένου οφθαλμού (Pulfrich, 1922). Έτσι, το ερέθισμα 

εμφανίζεται σε δύο διαφορετικές θέσεις για τον δεξιό και τον αριστερό οφθαλμό αντίστοιχα, 

και κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια γεωμετρική διαφορά, η οποία στερεοσκοπικά 

δίνει την ψευδαίσθηση του βάθους.  Η «κλασσική» αυτή ερμηνεία του φαινομένου Pulfrich 

βασίζεται σε απλή γεωμετρία. Για να το δούμε πιο αναλυτικά, ας υποθέσουμε πως η εικόνα 

που φτάνει στον δεξιό οφθαλμό καθυστερεί σχετικά με τον αριστερό οφθαλμό κατά ένα 

χρονικό διάστημα Δt, και πως το αντικείμενο, το οποίο κινείται με ταχύτητα v, είναι σε μια 

θέση x όταν το βλέπει πρώτη φορά ο αριστερός οφθαλμός. Τη στιγμή που αυτή η ίδια εικόνα 

                                                 
3
 Το φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας είναι ιδανικό γιατί μειώνει και/ή αλλάζει την ένταση όλων των χρωμάτων το 

ίδιο. 
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φτάνει στο δεξιό οφθαλμό, η εικόνα στον αριστερό οφθαλμό θα έχει μετακινηθεί σε μια νέα 

θέση, x+vΔt. Αυτή τη χρονική στιγμή, η εικόνα του δεξιού οφθαλμού βρίσκεται στη θέση x 

ενώ η εικόνα του αριστερού οφθαλμού βρίσκεται στη θέση x+vΔt, συνεπώς υπάρχει μια 

χωρική διαφορά vΔt (Read & Cumming, 2005c). Η διοφθαλμική αυτή διαφορά προκαλεί την 

αντίληψη του βάθους στο φαινόμενο Pulfrich. Το αντικείμενο φαίνεται να διαγράφει 

ελλειπτική τροχιά (Εικόνα 24). Όταν ο δεξιός οφθαλμός είναι καλυμμένος με το φίλτρο το 

αντικείμενο φαίνεται να κινείται σε αριστερόστροφη ελλειπτική τροχιά, ενώ όταν είναι 

καλυμμένος ο αριστερός οφθαλμός το αντικείμενο φαίνεται να κινείται σε δεξιόστροφη 

ελλειπτική τροχιά. 

 

 

Εικόνα 24. Από Anzai et al. (2001). Η επίδραση Pulfrich. Αριστερά, όταν το εκκρεμές κινείται προς 

τα δεξιά και ο δεξιός οφθαλμός είναι καλυμμένος με το φίλτρο, η διοφθαλμική διαφορά μεταφέρει το 

αντιληπτικό βάθος του εκκρεμούς μπροστά από τη φυσική του τροχιά (προς τον παρατηρητή). Δεξιά, 

όταν το εκκρεμές κινείται προς τα αριστερά και ο δεξιός οφθαλμός είναι καλυμμένος με το φίλτρο, η 

διοφθαλμική διαφορά μεταφέρει το αντιληπτικό βάθος του εκκρεμούς πίσω από τη φυσική του τροχιά 

(μακριά από τον παρατηρητή). 

  

3.1.1. Luminance-dependent Visual Latency 

 

 Καθώς η ένταση ενός ερεθίσματος αυξάνεται, οι χρόνοι ενεργοποίησης σε αυτό το 

ερέθισμα μειώνονται. Αυτή η αντίστροφη σχέση έντασης-χρόνου αντίδρασης είναι  μια 

βασική αρχή στο χώρο μελέτης των αισθητηριακών και αντιληπτικών συστημάτων. Οι χρόνοι 
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αντίδρασης είναι μια απαραίτητη πληροφορία του νευρικού κώδικα (Scott & Williams, 1959) 

και γενική ιδιότητα των συναπτικών νευρικών συστημάτων (Miller & Qlickstein, 1967). 

Διαφορές στους χρόνους αντίδρασης που προκύπτουν από διαφορές της διοφθάλμιας 

φωτεινότητας (luminance) προκαλούν το φαινόμενο Pulfrich (Pulfrich, 1922; Lit, 1949; 

Julesz & White, 1969; Rogers & Anstis, 1972). Η υπόθεση αυτή, που στηρίζεται στη 

διοφθάλμια διαφορά φωτεινότητας-έντασης, αποτελεί την κλασσική ερμηνεία του 

φαινομένου Pulfrich. 

Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν πως το φαινόμενο Pulfrich εξαρτάται από έναν 

αριθμό παραγόντων (Rubin, 1997), ωστόσο κατά κύριο λόγο εξαρτάται από τον 

αμφιβληστροειδικό φωτισμό. Από τις πρώτες κιόλας μελέτες του, ο Lit (1949) έδειξε πως το 

μέγεθος του φαινομένου Pulfrich αυξάνεται καθώς αυξάνεται η διαφορά στον 

αμφιβληστροειδικό φωτισμό μεταξύ των δύο οφθαλμών. Ποια είναι όμως η λειτουργική 

σχέση μεταξύ της φαινομενικής μετατόπισης του εκκρεμούς (ή η αντίστοιχη διαφορά χρόνων 

αντίδρασης μεταξύ των δύο οφθαλμών) και της διαφοράς  στον αμφιβληστροειδικό φωτισμό 

μεταξύ των δύο οφθαλμών; Τα αποτελέσματα των ερευνών του έδειξαν πως, οι φαινομενικές 

μετατοπίσεις μπροστά και πίσω από την πραγματική τροχιά του εκκρεμούς σταδιακά 

αυξάνονται καθώς αυξάνεται η διαφορά στον διοφθάλμιο αμφιβληστροειδικό φωτισμό. 

Δηλαδή, η διαφορά των χρόνων αντίδρασης μεταξύ των δύο οφθαλμών αυξάνεται καθώς 

αυξάνεται η διαφορά στον αμφιβληστροειδικό φωτισμό, και μέχρι να φτάσει μια τελική 

οριακή τιμή για μεγάλες τιμές της διαφοράς στον αμφιβληστροειδικό φωτισμό (Εικόνα 25).  

Όσων αφορά τη πυκνότητα του φίλτρου, όσο μεγαλύτερη είναι αυτή, τόσο μικρότερο 

είναι το αντίστοιχο επίπεδο φωτεινότητας που προκαλείται (Lit, 1949; Lit & Hyman, 1951). 

Καθώς, λοιπόν, αυξάνεται η πυκνότητα του φίλτρου που τοποθετείται μπροστά από τον έναν 

οφθαλμό,  αυξάνεται και το μέγεθος της επίδρασης Pulfrich (Lit, 1949; Falk & Williams, 

1980; Heron, 2002).  Ο Heron (2002), έδειξε πως οι διαφορές στους χρόνους αντίδρασης 
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μεταξύ των οφθαλμών που προκαλούνταν από κάλυψη του δεξιού οφθαλμού (και είχαν ως 

συνέπεια την αντίληψη αριστερόστροφης τροχιάς του αντικειμένου) είχαν αρνητικό πρόσημο, 

ενώ οι διαφορές που προκαλούνταν από κάλυψη του αριστερού οφθαλμού (και είχαν ως 

συνέπεια την αντίληψη δεξιόστροφης τροχιάς του αντικειμένου) είχαν θετικό πρόσημο. 

 

 

Εικόνα 25. Από Lit (1949). A. Η μέση διαφορά χρόνων αντίδρασης μεταξύ των δύο οφθαλμών ως 

συνάρτηση του αμφιβληστροειδικού φωτισμού, που εκφράζεται ως log IL/IR. B. Η μέση διαφορά 

χρόνων αντίδρασης μεταξύ των δύο οφθαλμών ως συνάρτηση του αμφιβληστροειδικού φωτισμού, 

που εκφράζεται ως log (IL - IR). 

 

Επίσης, χρησιμοποιώντας μια σειρά από φίλτρα ουδέτερης πυκνότητας (Neutral Density ή 

ND), βρήκε πως τα φίλτρα με πυκνότητα μικρότερη από 0.4 ND δεν μπορούσαν να 

προκαλέσουν την επίδραση Pulfrich και τα φίλτρα με πυκνότητα μεγαλύτερη από 1.4 ND 

προκαλούσαν μειωμένη επίδραση. Για τις ενδιάμεσες τιμές, η πυκνότητα του φίλτρου που 

απαιτείται για να εξουδετερωθεί η επίδραση Pulfrich βρέθηκε να είναι ανάλογη με το μέγεθος 

της επίδρασης (Εικόνα 26).  

 

3.1.2. Contrast-dependent Visual Latency 
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Η έρευνα για το φαινόμενο Pulfrich, έφερε στην επιφάνεια ένα σημαντικό ερώτημα: 

αν η ψευδαίσθηση του βάθους εξαρτάται από την φωτεινότητα (ένταση) αυτή καθ’ αυτή ή 

από την αντίθεσή της (contrast). Η επίδραση της αντίθεσης στη ψευδαίσθηση του βάθους, 

εξαιτίας της καθυστέρησης του χρόνου αντίδρασης, αναφέρθηκε αρχικά από τους Dodwell et 

al. (1968), αλλά τον κρίσιμο ρόλο της επιβεβαίωσαν οι Kitaoka & Ashida (2007). Οι 

τελευταίοι, χρησιμοποιώντας ερεθίσματα σε σκούρο φόντο (χαμηλή φωτεινότητα) και 

ερεθίσματα σε ανοιχτό φόντο (υψηλή φωτεινότητα), έδειξαν πως όσο μικρότερη είναι η 

αντίθεση, τόσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αντίδρασης ανεξάρτητα από το εάν το ερέθισμα 

είναι σκοτεινό ή φωτεινό. 

 

 

 

Εικόνα 26. Από Heron (2002). Η χρονική καθυστέρηση λόγω της επίδρασης Pulfrich, η οποία 

υπολογίζεται από το μέγεθος της έλλειψης που παρατηρείται, συγκρίνεται με την πυκνότητα του 

φίλτρου που την προκαλεί. Η γραμμή παλινδρόμησης παρουσιάζεται για ένα κατά προσέγγιση 

γραμμικό εύρος για φίλτρα με ουδέτερη πυκνότητα 1.4.    
  

Όταν ερεθίσματα τυχαία κινούμενων κουκκίδων με υψηλή αντίθεση ανακατεύονταν με 

ερεθίσματα τυχαία κινούμενων κουκκίδων με χαμηλή αντίθεση, η ψευδαίσθηση του βάθους 
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αναφερόταν συχνά όταν τα ερεθίσματα ήταν στο σκούρο φόντο (Εικόνα 27a), αλλά όχι όταν 

ήταν στο ανοιχτό φόντο (Εικόνα 27b). Το αποτέλεσμα αυτό, ωστόσο, διαφωνεί με το αρχικό 

εύρημα των Wilson & Anstis (1969), οι οποίοι είχαν βρει μεγαλύτερο χρόνο αντίδρασης για 

πιο σκοτεινά ερεθίσματα ακόμα κι όταν το υπόβαθρο ήταν πολύ φωτεινό. Το εύρημα των 

Kitaoka & Ashida (2007) ότι η χαμηλή αντίθεση αυξάνει το χρόνο αντίδρασης, ερμηνεύεται 

από τους ερευνητές ως εξής: Όταν υπάρχει χαμηλή αντίθεση, απαιτείται περισσότερος χρόνος 

για να μετρηθεί σωστά το μέγεθός της, διότι χαμηλή αντίθεση σημαίνει μικρή διαφορά στη 

φωτεινότητα μέσα στην οπτική περιοχή και ο θόρυβος επηρεάζει την εκτίμηση της αντίθεσης 

σε μεγαλύτερο βαθμό. Οι ‘ανιχνευτές αντίθεσης’ χρειάζονται ένα σταθερό επίπεδο 

αθροίσματος νευρικών σημάτων στο χρόνο για να δώσουν αποτελέσματα. Η εικασία αυτή 

μπορεί να εξηγήσει γιατί ένα σκοτεινό ερέθισμα προκαλεί μεγαλύτερο χρόνο αντίδρασης από 

ένα φωτεινό ερέθισμα. 

 

 

Εικόνα 27. Από Kitaoka & Ashida (2007). (a) Στη συνθήκη με το σκούρο φόντο, η αντίληψη κίνησης 

με βάθος (επίδραση Pulfrich) αναφερόταν συχνά όταν η μέση φωτεινότητα ήταν χαμηλή. (b) Στη 

συνθήκη με το ανοιχτό φόντο, η αντίληψη κίνησης με βάθος παρατηρήθηκε ελάχιστα. 

 

3.1.3. Velocity-dependent Visual Latency 
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Ο Lit (1960a, 1960b) θέλησε να μελετήσει την επίδραση της ταχύτητας του στόχου 

στο φαινόμενο Pulfrich. Υλοποίησε μια νέα σειρά πειραμάτων στα οποία μετρούσε το χρόνο 

αντίδρασης των δύο οφθαλμών ως συνάρτηση της ταχύτητας του στόχου και ως συνάρτηση 

της διαφοράς στο διοφθάλμιο αμφιβληστροειδικό φωτισμό. Στην πρώτη περίπτωση η διαφορά στο 

διοφθάλμιο αμφιβληστροειδικό φωτισμό αποτελεί παράμετρο εκφρασμένη σε log ER/EL, ενώ 

στη δεύτερη περίπτωση παράμετρο αποτελεί η ταχύτητα του στόχου εκφρασμένη σε deg/sec. 

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων του παρουσιάζονται στις Εικόνες 28 και 29. Στην Εικόνα 

28 απεικονίζεται η μέση διαφορά χρόνου αντίδρασης μεταξύ των δύο οφθαλμών ως 

συνάρτηση της ταχύτητας του στόχου, όπου η διαφορά στο διοφθάλμιο αμφιβληστροειδικό 

φωτισμό αποτελεί παράμετρο. Είναι φανερό πως η διαφορά του χρόνου αντίδρασης δεν είναι 

εντελώς ανεξάρτητη από την ταχύτητα του στόχου, ειδικά για υψηλές τιμές της διαφοράς στο 

διοφθάλμιο αμφιβληστροειδικό φωτισμό (log ER/EL). 

 

 

Εικόνα 28. Από Lit (1960a). Η μέση διαφορά χρόνου αντίδρασης μεταξύ των δύο οφθαλμών ως 

συνάρτηση της ταχύτητας του στόχου. Ο αριθμός δίπλα σε κάθε καμπύλη αντιπροσωπεύει το μέγεθος 

της διαφοράς στο διοφθάλμιο αμφιβληστροειδικό φωτισμό (ο αμφιβληστροειδικό φωτισμός του 

αριστερού οφθαλμού κρατήθηκε σταθερός). 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Εικόνα 29 οι καμπύλες είναι σχεδόν ανεξάρτητες και το 

ύψος τους στο άξονα των y (διαφορά του χρόνου απόκρισης) μεταβάλλεται συστηματικά 

ανάλογα με την ταχύτητα του στόχου: όσο πιο χαμηλή είναι η ταχύτητα, τόσο υψηλότερη 

είναι η μετατόπιση της αντίστοιχης καμπύλης. Η ταχύτητα του στόχου επίσης επηρεάζει το 

σχήμα που έχουν οι καμπύλες της Εικόνας 29: οι καμπύλες που αντιπροσωπεύουν τις 

χαμηλότερες ταχύτητες παρουσιάζουν την μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές Δt καθώς αυξάνεται 

η διαφορά στο διοφθάλμιο αμφιβληστροειδικό φωτισμό (log ER/EL). Αυτό αντανακλά την 

απουσία παραλληλισμού με  τις καμπύλες της Εικόνας 28 (διαφορά του χρόνου απόκρισης σε 

σχέση με την ταχύτητα του στόχου). 

 

 

Εικόνα 29. Από Lit (1960a). Η μέση διαφορά χρόνου αντίδρασης μεταξύ των δύο οφθαλμών ως 

συνάρτηση της διαφοράς στο διοφθάλμιο αμφιβληστροειδικό φωτισμό, που εκφράζεται ως log ER/EL. 

B. Ο αριθμός δίπλα σε κάθε καμπύλη αντιπροσωπεύει την ταχύτητα του στόχου εκφρασμένη σε 

deg/sec. 
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3.2. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ HESS 

 

Η επίδραση Hess (Hess, 1904) βασίζεται στη διέγερση του ενός ή και των δύο 

αμφιβληστροειδών από τις εικόνες δύο κινούμενων στόχων (Εικόνα 30). Οι δύο στόχοι 

πρέπει να είναι ευδιάκριτοι και το έργο του παρατηρητή είναι ο εντοπισμός της θέσης τους. 

Μολονότι οι γεωμετρικές ερμηνείες για τις επιδράσεις Hess και Pulfrich είναι παρόμοιες, η 

επίδραση Hess δεν προϋποθέτει κάποια αμφιβληστροειδική διαφορά (φωτεινότητας). Επειδή ο 

ένας μόνο οφθαλμός είναι απαραίτητος, η επίδραση Hess αναφέρεται συχνά ως μια 

μονοφθάλμια ψευδαίσθηση (η οποία είναι η αντίστοιχη της διοφθάλμιας επίδρασης Pulfrich). 

 

 

Εικόνα 30. Από Whitney (2002). Η επίδραση Hess: ένα κινούμενο φωτεινό αντικείμενο φαίνεται να 

προηγείται από ένα πιο σκούρο αντικείμενο, μολονότι στην πραγματικότητα είναι ευθυγραμμισμένα.   

 

Στην επίδραση Hess, τα αντικείμενα-στόχοι είναι ευθυγραμμισμένα και κινούνται μαζί 

με την ίδια ταχύτητα σε επίπεδο παράλληλο με το μετωπιαίο επίπεδο του παρατηρητή. Όπως 

μπορούμε να δούμε στην Εικόνα 31A, όταν δύο τέτοια ορθογώνια αντικείμενα είναι 

ευθυγραμμισμένα στον κάθετο άξονα κι έχουν την ίδια ένταση-φωτεινότητα (κι έτσι την ίδια 

τιμή troland
4
), τότε γίνονται αντιληπτά επίσης ευθυγραμμισμένα, το ένα ακριβώς πάνω από 

το άλλο. Όμως, όταν τα δύο ορθογώνια αντικείμενα είναι ευθυγραμμισμένα αλλά το ένα είναι 

                                                 
4
 Το troland είναι συμβατική μονάδα αμφιβληστροειδικού φωτισμού. Η τιμή troland δίνεται από τον τύπο: T = 

L·p, όπου L είναι η φωτεινότητα σε cd/ m
2
 και p είναι η επιφάνεια της κόρης του οφθαλμού σε mm

2
. 
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φωτεινότερο από το άλλο (Εικόνα 31B), τότε το φωτεινότερο γίνεται αντιληπτό σαν να 

προηγείται από το σκοτεινότερο (στην κατεύθυνση της κίνησης τους). Αυτή ακριβώς η 

οφθαλμαπάτη είναι η επίδραση Hess. Ακριβώς όπως και στην επίδραση Pulfrich, η 

μεγαλύτερη ένταση-φωτεινότητα του στόχου φαίνεται να σχετίζεται με γρηγορότερους 

χρόνους απόκρισης/αντίδρασης, κι έτσι το πιο σκοτεινό αντικείμενο απαιτεί μεγαλύτερο 

χρόνο αντίδρασης σχετικά με το πιο φωτεινό. Η διαφορά αυτή του χρόνου αντίδρασης 

προκαλεί τη γεωμετρική/χωρική διαφορά στην θέση που γίνονται αντιληπτά τα κινούμενα 

αντικείμενα. Η διαφορά αυτή υπολογίζεται από τον τύπο: Δt = Δs/v, όπου Δs είναι η σχετική 

αντιληπτική μετατόπιση λόγω της επίδρασης Hess (Εικόνα 31B), και v είναι η ταχύτητα των 

αντικειμένων-στόχων. 

 

 

Εικόνα 31. Η επίδραση Hess. Στη δεξιά πλευρά της εικόνας, παρουσιάζονται ζευγάρια από ορθογώνια 

αντικείμενα που κινούνται από αριστερά προς τα δεξιά. Τα αντικείμενα-στόχοι παρουσιάζονται μαζί 

με τα αντίστοιχα αντιλήματά τους (με διακεκομμένες γραμμές) στην αριστερή πλευρά της εικόνας. 
 

 Η εξήγηση αυτή, που βασίζεται στη διαφορά του χρόνου αντίδρασης (Roufs,  1974; 

Williams, 1983), ερμηνεύει την επίδραση Hess όπως και την επίδραση Pulfich. Η βασική διαφορά 

των δύο επιδράσεων (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) είναι πως η επίδραση Hess απαιτεί μονοφθάλμια 

διέγερση, ενώ η επίδραση Pulfich απαιτεί διοφθάλμια διέγερση. 
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4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

 

4.1. ΣΚΟΠΟΣ  

 

 Σκοπός του πειράματός μας ήταν η διερεύνηση του κατά πόσο μεταβολές στην 

ένταση της κίνησης ενός οπτικού ερεθίσματος επιδρούν στην αντιληπτική ασυγχρονία (λόγω 

μεταβολής στο χρόνο επεξεργασίας) στη πειραματική διαδικασία των Moutoussis & Zeki 

(1997). Αν πράγματι η ένταση του ερεθίσματος επηρεάζει την ταχύτητα αντίληψης της 

κίνησης (Hess, 1904; Pulfrich, 1922) τότε περιμένουμε ότι η χαμηλή συνοχή του ερεθίσματος 

που χρησιμοποιήσαμε στην πειραματική συνθήκη, θα προκαλεί το φαινόμενο των Moutoussis 

& Zeki (1997). Περιμένουμε, δηλαδή, ότι θα έχουμε καθυστέρηση της αντίληψης της κίνησης 

σε συνθήκη συνοχής 20% έναντι  της αντίληψης της κίνησης σε συνθήκη συνοχής 90%. Με 

άλλα λόγια, αναμένουμε αντιληπτική προήγηση του ερεθίσματος υψηλής έντασης σε σχέση 

με το ερέθισμα χαμηλής έντασης. 

  

4.2. ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

4.2.1. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

 

 Στην πειραματική διαδικασία έλαβαν μέρος συνολικά 12 ενήλικα άτομα (5 γυναίκες 

και 7 άντρες) με κανονική ή διορθωμένη όραση. Οι συμμετέχοντες έβλεπαν τα ερεθίσματα σε 

οθόνη υπολογιστή και σε συνθήκες φυσιολογικής διοφθάλμιας θέασης. 
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4.2.2. ΥΛΙΚΟ 

 

4.2.2.1 Τυχαία Κινούμενες Κουκκίδες Περιορισμένου Χρόνου Ζωής (Limited Life 

Random Dots) 

 

Όπως αναφέραμε στο 2
ο
 κεφάλαιο της παρούσης εργασίας, οι υποστηρικτές της 

Event-Time Theory, Nishida & Johnston (2002), ανέφεραν ότι το φαινόμενο που ανέδειξαν 

πρώτοι οι Moutoussis & Zeki (1997) πιθανότατα να οφείλεται στην αυξημένη δυσκολία που 

έχει ο εντοπισμός της μεταβολής στην κατεύθυνση της κίνησης, σε σχέση με την απλή 

στιγμιαία «μετατόπιση» του χαρακτηριστικού του χρώματος. Σύμφωνα με αυτούς, η 

αντιστροφή της κατεύθυνσης, τόσο στα δικά τους πειράματα, όσο και σε αυτά των 

Moutoussis & Zeki (1997a, 1997b), είναι αλλαγή δεύτερης τάξης (με σημείο καμπής το 

χρονικό σημείο αντιστροφής της κατεύθυνσης κίνησης).  

Επίσης, σύμφωνα με τους Cavanagh & Mather (1989, όπως αναφέρονται σε Mather, 

2006) η κίνηση μπορεί να θεωρηθεί παράγωγο μέγεθος για το αντιληπτικό σύστημα 

(δεύτερης τάξης κίνηση) όταν για να εντοπίσουμε το κινούμενο σώμα, χρησιμοποιούμε σαν 

σημάδια τη μετατόπιση μεμονωμένων σημείων του μέσα στο ίδιο του το σχήμα, αλλά και των 

χαρακτηριστικών τους σε σχέση με σημεία έξω από αυτό. Η διαδικασία αυτή ανίχνευσης της 

κίνησης ονομάστηκε εντοπισμός χαρακτηριστικών (feature tracking). 

Παρ’ όλα αυτά, στην περίπτωση τυχαία κινούμενων κουκκίδων περιορισμένου 

χρόνου ζωής, δεν μπορεί να αποδοθεί στο ερέθισμα ένα συγκεκριμένο σχήμα όπως στα 

σχήματα που χρησιμοποίησαν οι Moutoussis & Zeki (1997a, 1997b) και οι  Nishida & 

Johnston (2002). Επίσης σημαντικό είναι το ότι οι κουκίδες έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής, 

γεγονός το οποίο περιορίζει ακόμα περισσότερο την πιθανότητα ένας σχηματισμός τους, ο 

οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει χαρακτηριστικό για εντοπισμό, να παραμείνει σταθερός 
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σε όλη τη διάρκεια του ερεθίσματος (Newsome & Pare, 1988). Λόγω της πιθανότητας αυτής, 

η αντίληψη της κίνησης αποδίδεται στο πρώτης τάξης αντιληπτικό σύστημα κίνησης που δεν 

στηρίζεται στον εντοπισμό χαρακτηριστικών (Mather, 2006).  

Οι Newsome & Pare (1988) αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο ερέθισμα είναι 

κατάλληλο για τη μελέτη της V5 του οπτικού φλοιού. Απαιτεί τον συνδυασμό πληροφορίας 

από ένα κομμάτι του οπτικού πεδίου που είναι αρκετά ευρύ ώστε να το εντοπίσουν 

μεμονωμένοι νευρώνες της V1. Αντίθετα, τα υποδεκτικά πεδία της V5 αντιπροσωπεύουν 

μεγαλύτερο τμήμα του οπτικού πεδίου. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες μπορούν να 

συνδυαστούν με τις ενδείξεις που αναφέρει ο Zeki (2003) για την άμεση εισροή πληροφορίας 

στην V5 από τον αμφιβληστροειδή και να συμπεράνουμε ότι οι τυχαία κινούμενες κουκκίδες 

περιορισμένου χρόνου ζωής αποτελούν ένα ιδανικό ερέθισμα για τη μελέτη της κίνησης ως 

πρωτεύον αντιληπτικό μέγεθος.  

 

4.2.2.2 Συνθήκη Συνοχής και Ένταση Ερεθίσματος 

 

Σύμφωνα με τα ευρήματα των Chen, et al. (2001), η ουδός αντίληψης της κίνησης 

στους ανθρώπους είναι περίπου 10% συνοχή και η ψυχομετρική καμπύλη μεγιστοποιείται 

περίπου στο 30% συνοχής (Εικόνα 32). Ως συνοχή ονομάζεται το ποσοστό των παράλληλα 

κινούμενων κουκκίδων ως προς τον συνολικό τους αριθμό (Newsome & Pare, 1988). 

Μολονότι στο πείραμά μας δεν έγινε υπολογισμός της ψυχομετρικής συνάρτησης για κάθε 

συμμετέχοντα, είδαμε ότι στη συνθήκη συνοχής 20% η κίνηση γίνεται αντιληπτή σαφώς.  

Στο πείραμα χρησιμοποιήσαμε τις συνθήκες συνοχής 90% και 20%. Στις δύο αυτές 

συνθήκες συνοχής έχουμε μεγάλη διαφορά στην ένταση του ερεθίσματος κίνησης, καθώς 
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στην 90% συνοχή  η ένταση είναι σχεδόν μέγιστη, ενώ στην 20% συνοχή η ένταση μειώνεται 

σε μεγάλο βαθμό από το θόρυβο
5
.  

 

 

Εικόνα 32. Από Chen et al. (2003). Ψυχομετρική καμπύλη για τον προσδιορισμό του ουδού αντίληψης 

της κίνησης σε ερέθισμα τυχαία κινούμενων κουκκίδων. Ο άξονας του x, σε λογαριθμική κλίμακα 

παρουσιάζει την συνοχή του ερεθίσματος. Ο άξονας του y το ποσοστό των σωστών απαντήσεων σε 

ένα έργο 2AFC. Ο ουδός αντιστοιχεί σε εκείνη τη συνοχή για την οποία οι συμμετέχοντες έδωσαν 

75% σωστές απαντήσεις στο έργο. Στο γράφημα η συνοχή αυτή είναι 9,2%. 

 

Οι κουκκίδες σχεδιάστηκαν όπως στο άρθρο των Newsome & Pare (1988) ώστε να 

έχουν περιορισμένο χρόνο ζωής για συνοχή μικρότερη του 100%. Συγκεκριμένα, η 

πιθανότητα που έχει μία κουκκίδα να διατηρήσει σταθερή πορεία στην οθόνη για n καρέ 

(frame) υπολογίζεται από τον τύπο: 

 

Σχέση 1. Από Newsome & Pare (1988). Υπολογισμός της πιθανότητας p που έχει μία 

κουκκίδα ερεθίσματος συνοχής C% να παραμείνει σε σταθερή κίνηση για n καρέ. 

                                                 
5
 Σε συνθήκη συνοχής Χ%, το Χ% των κουκκίδων κινούνται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, ενώ όλες οι 

υπόλοιπες (100-Χ)% κινούνται προς τυχαίες κατευθύνσεις και αποτελούν το θόρυβο. 
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Όπου p η πιθανότητα, n ο αριθμός των καρέ και C η συνοχή των κουκκίδων.  

 

4.2.2.3 Το Πρόγραμμα 

 

 Για την υλοποίηση του πειράματος χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα, το οποίο 

αναπτύχθηκε σε περιβάλλον MATLAB
6
 v7.6 (R2008a). Στο περιβάλλον αυτό συμπεριλάβαμε 

το πακέτο γραφικών Cogent
7
, ώστε να γίνει ο σχεδιασμός των κινούμενων ερεθισμάτων. Στο 

Παράρτημα Α επισυνάπτεται ο κώδικας του προγράμματος. 

 

4.2.2.4 Τα Οπτικά Ερεθίσματα  

 

Τα ερεθίσματα που παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες ήταν τυχαία κινούμενες 

κουκκίδες περιορισμένου χρόνου ζωής, οι οποίες παρουσιάζονταν σε δύο πλαίσια, ένα 

πλαίσιο στο δεξιό και ένα στο αριστερό μέρος της οθόνης. Στο ένα πλαίσιο οι κουκκίδες 

κινούνταν με κατευθύνσεις πάνω/κάτω και στο άλλο πλαίσιο με κατευθύνσεις 

δεξιά/αριστερά. Τα δύο πλαίσια ήταν τοποθετημένα κοντά στο κέντρο της οθόνης και 

απείχαν λίγα χιλιοστά μεταξύ τους (Εικόνα 33). Η διάταξή τους ήταν τυχαία σε κάθε δοκιμή. 

Το περίγραμμα των πλαισίων είχε χρώμα κόκκινο και οι τυχαία κινούμενες κουκκίδες 

περιορισμένου χρόνου ζωής είχαν χρώμα λευκό. Το φόντο είχε χρώμα μαύρο. Ο ρυθμός 

ανανέωσης της οθόνης ήταν 33ms. Κάθε 33ms και ενώ παρουσιάζονταν οι τρέχουσες 

κουκίδες, υπολογιζόταν η θέση των υπολοίπων. Σε κάθε καρέ επανασχεδιάζονταν όλες οι 

κουκίδες. Αυτές που αποτελούσαν το σήμα μετακινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση (πάνω ή 

κάτω για το ένα πλαίσιο και δεξιά ή αριστερά για το άλλο πλαίσιο). Όλες οι υπόλοιπες 

κουκκίδες κινούνταν προς τυχαίες κατευθύνσεις (θόρυβος). Το μέγεθος κάθε κουκίδας ήταν 

                                                 
6
 Ο κώδικας MATLAB είναι της οικογένειας προϊόντων MathWorks (www.mathworks.com). 

7
Το πακέτο γραφικών Cogent είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.vislab.ucl.ac.uk/cogent_graphics.php 

http://www.mathworks.com/
http://www.vislab.ucl.ac.uk/cogent_graphics.php
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0,028
ο
. Η απόσταση θέασης ήταν περίπου 60 εκατοστά. Η ταχύτητα κίνησης των κουκκίδων 

ήταν της τάξης των 2,55ο/s ενώ η πυκνότητα τους ήταν περίπου 50 dots/deg
2
.  

Η περίοδος ταλάντωσης για την κίνηση όλων των κουκκίδων ήταν 600 ms. Οι 

ταλαντώσεις στα δύο πλαίσια παρουσιάζονταν με διαφορά φάσης μεταξύ τους. Υπήρχαν 12 

διαφορές φάσης, από 0 έως 330 μοίρες, με βήμα 30 μοίρες, το οποίο για την περίοδο των 600 

ms αντιστοιχεί σε βήμα των 50ms. Σε κάθε δοκιμή η διαφορά φάσης επιλεγόταν τυχαία. Κάθε 

δοκιμή διαρκούσε 10s. Κάθε συνθήκη περιελάμβανε 72 δοκιμές, όπου κάθε διαφορά φάσης 

παρουσιαζόταν συνολικά 6 φορές. 

Στη συνθήκη ελέγχου, τα δύο οπτικά ερεθίσματα είχαν την ίδια συνθήκη συνοχής 

90%, δηλαδή την ίδια ένταση. Στην πειραματική συνθήκη, προκειμένου το ένα οπτικό 

ερέθισμα να έχει μεγαλύτερη ένταση στην κίνησή του από το άλλο, τα δύο οπτικά 

ερεθίσματα είχαν διαφορετική συνθήκη συνοχής. Το οπτικό ερέθισμα με κατευθύνσεις 

κίνησης πάνω/κάτω είχε συνθήκη συνοχής 90%. Το άλλο ερέθισμα, με κατευθύνσεις κίνησης 

δεξιά/αριστερά είχε συνθήκη συνοχής 20%. 

 

4.2.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Όλοι οι συμμετέχοντες έκαναν δύο blocks δοκιμών. Το κάθε ένα block δοκιμών 

περιελάμβανε 36 δοκιμές για τη συνθήκη ελέγχου κι άλλες 36 δοκιμές για την πειραματική 

συνθήκη. Σε κάθε block δοκιμών, όπως είπαμε, παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες τα δύο 

οπτικά ερεθίσματα σε όλες τις διαφορές φάσης μεταξύ τους, σε τυχαία σειρά. Το ερώτημα, 

στο οποίο αποκρίνονταν μετά από την εμφάνιση των ερεθισμάτων σε κάθε δοκιμή, ήταν το 

εξής: «Η κατεύθυνση κίνησης προς τα πάνω ήταν ταυτόχρονη με την κατεύθυνση κίνηση 

προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά;». Σε κάθε δοκιμή, οι συμμετέχοντες έπρεπε να προσέχουν 

και υποχρεωτικά να αποφασίζουν αν τα αντιληπτικά ταυτόχρονα ζευγάρια κατευθύνσεων 



 

- 62 - 

 

κίνησης ήταν πάνω-δεξιά και κάτω-αριστερά ή το αντίστροφο, δηλαδή πάνω-αριστερά και 

κάτω-δεξιά, επιλέγοντας ένα από δύο εναλλακτικά πλήκτρα (← ή →) είτε κατά τη διάρκεια 

είτε στο τέλος της δοκιμής (2AFC). 

 

 

Εικόνα 33. Τα δύο πλαίσια με τις τυχαία κινούμενες κουκκίδες περιορισμένου χρόνου ζωής, 

όπως σχεδιάστηκαν για το πείραμα. Τα βέλη δείχνουν ένα παράδειγμα για την κατεύθυνση 

κίνησης των κουκίδων. Πάνω από τα πλαίσια φαίνονται τα αντίστοιχα ποσοστά συνοχής. 

 

 

4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

4.3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Τα δεδομένα για κάθε μία τις δύο συνθήκες αποτελούνταν από 6 μετρήσεις για κάθε 

μία από τις 12 διαφορές φάσης που παρουσιάσαμε. Συνολικά για τις δύο συνθήκες, οι 

συμμετέχοντες έκαναν 144 δοκιμές. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων με αριστερό βέλος 
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μετρήθηκαν ξεχωριστά για κάθε διαφορά φάσης, και υπολογίστηκε αντίστοιχα το ποσοστό 

των απαντήσεων «%αριστερά όταν η κίνηση είναι προς τα επάνω» («% left when upward 

motion»). Επομένως, τα δεδομένα που πήραμε για κάθε συμμετέχοντα ήταν το ποσοστό των 

απαντήσεων «% left when upward motion» για την κάθε συνθήκη και την κάθε μία από τις 

δώδεκα διαφορές φάσης (12 μετρήσεις για τη συνθήκη ελέγχου και 12 για τη πειραματική 

συνθήκη).  

 

4.3.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ 

 

Αν τα αποτελέσματα στην πειραματική συνθήκη δεν εμφάνιζαν ασύγχρονη αντίληψη 

τότε θα περιμέναμε σε μηδενική διαφορά φάσης να ταυτίζεται πάντα η προς τα πάνω 

κατεύθυνση κίνησης με την προς τα αριστερά κατεύθυνση κίνησης και η προς τα κάτω 

κατεύθυνση κίνησης με την προς τα δεξιά κατεύθυνση κίνησης ενώ σε διαφορά φάσης 180 

μοίρες, το αντίστροφο.  

Σε ένα γράφημα όπου ο άξονας Χ θα αναπαριστά τη διαφορά φάσης σε μοίρες μεταξύ 

των δύο ερεθισμάτων κίνησης και ο άξονας του Y το μέσο όρο των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων, αν δεν υπήρχε ασύγχρονη αντίληψη, θα περιμέναμε να υπάρχει μία 

συμμετρική κατανομή της τιμής 1 γύρω από τη διαφορά φάσης 0 μοίρες και αντίστοιχα της 

τιμής 0 γύρω από τη διαφορά φάσης 180 μοίρες. Για τις υπόλοιπες διαφορές φάσεις του 

ερεθίσματος θα αναμέναμε ότι ο μέσος όρος των απαντήσεων θα κατανέμονταν μεταξύ των 

δύο ακραίων τιμών 1, 0. 

Ως μέτρο της ασύγχρονης αντίληψης μεταξύ των δύο ερεθισμάτων κίνησης με 

διαφορετική ένταση θεωρήσαμε την παράλληλη μετατόπιση κατά τον άξονα X των 

πειραματικών μετρήσεων από την παραπάνω κατανομή. Συγκεκριμένα, για τα δεδομένα από 

κάθε συνθήκη συνοχής και κάθε συμμετέχοντα εφαρμόστηκε η στατιστική μέθοδος 
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παλινδρόμησης (Ρούσσος & Τσαούσης, 2006) με βάση την περιοδική εξίσωση (Bedell et al., 

2003): 

 

Σχέση 2 

Σε αυτήν, A είναι το πλάτος της συνάρτησης, y0 είναι το σημείο αντιστάθμισης στον άξονα 

του Y, και x είναι η διαφορά φάσης μεταξύ των ερεθισμάτων κίνησης σε μοίρες. Θετικές 

τιμές του k, για k μικρότερο του 180, δείχνουν πως η αντίληψη του ερεθίσματος κίνησης 

χαμηλής έντασης καθυστερεί σε σχέση με την αντίληψη του ερεθίσματος κίνησης υψηλής 

έντασης. Μετατρέψαμε τις τιμές του k για τις δύο συνθήκες σε αντιληπτικό χρόνο (ms) 

λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο της ταλάντωσης κίνησης των κουκκίδων (600 ms). 

Στις Εικόνες 34 και 35, φαίνονται τα αποτελέσματα της προσαρμογής για κάθε έναν 

συμμετέχοντα σε κάθε μία από τις δύο συνθήκες. Τα πράσινα τρίγωνα αντιστοιχούν στα 

πειραματικά δεδομένα του συμμετέχοντα στη συνθήκη ελέγχου (ίδια συνοχή ερεθισμάτων 

κίνησης 90%), και η πράσινη καμπύλη είναι το αποτέλεσμα προσαρμογής της Σχέσης 2 σε 

αυτά. Αντίστοιχα τα κόκκινα τρίγωνα είναι οι πειραματικές μετρήσεις στη πειραματική 

συνθήκη (διαφορετική συνοχή ερεθισμάτων κίνησης 90% και 20%), και η κόκκινη καμπύλη 

η προσαρμογή τους στη Σχέση 2. Τα δεδομένα μας πληρούν τα κριτήρια για χρήση του 

συντελεστή συσχέτισης Pearson r (Ρούσσος & Τσαούσης, 2006) εφόσον είναι αναλογικής 

κλίμακας. Στα γραφήματα φαίνονται και οι αντίστοιχοι συντελεστές συσχέτισης για τις δύο 

καμπύλες.  
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Εικόνα 40. Στον άξονα του X φαίνονται οι διαφορές φάσης και στον άξονα του Y ο μέσος όρος των 

αποκρίσεων των συμμετεχόντων. Με πράσινο χρώμα φαίνεται η προσαρμογή της Σχέσης 2 στα 

δεδομένα της συνθήκης ελέγχου και με κόκκινο στα δεδομένα της πειραματικής συνθήκης. Η 

μετατόπιση της καμπύλης προς τα αριστερά μας δίνει την αντιληπτική προήγηση του ερεθίσματος 

υψηλής έντασης σε μοίρες.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 34. Στον άξονα του X φαίνονται οι διαφορές φάσης και στον άξονα του Y ο μέσος όρος των 

αποκρίσεων των συμμετεχόντων. Με πράσινο χρώμα φαίνεται η προσαρμογή της Σχέσης 2 στα 

δεδομένα της συνθήκης ελέγχου και με κόκκινο στα δεδομένα της πειραματικής συνθήκης. Η 

μετατόπιση της καμπύλης προς τα αριστερά μας δίνει την αντιληπτική προήγηση του ερεθίσματος 

υψηλής έντασης σε μοίρες. 
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Εικόνα 35. Στον άξονα του X φαίνονται οι διαφορές φάσης και στον άξονα του Y ο μέσος όρος των 

αποκρίσεων των συμμετεχόντων. Με πράσινο χρώμα φαίνεται η προσαρμογή της Σχέσης 2 στα 

δεδομένα της συνθήκης ελέγχου και με κόκκινο στα δεδομένα της πειραματικής συνθήκης. Η 

μετατόπιση της καμπύλης προς τα αριστερά μας δίνει την αντιληπτική προήγηση του ερεθίσματος 

υψηλής έντασης σε μοίρες. 
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4.3.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν για όλους τους συμμετέχοντες παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Συγκεντρωτικός πίνακας των συμμετεχόντων και των αποτελεσμάτων: Αντιληπτική 

Χρονική Διαφορά για τα ερεθίσματα κίνησης μεταξύ των συνθηκών. 

 

 

Αρχικά 

Σ/ντα 

 

Αντιληπτική Προήγηση Ερεθίσματος Υψηλής 

Έντασης (ms) 

NM 38,674125 

KM 30,652825 

LD 12,12744167 

NA 27,97905833 

FF 4,106141667 

BK 27,5016 

SL -12,41391667 

BD 5,252041667 

AB -43,44870833 

XK 10,50408333 

IK 18,42989167 

GG 46,40895 
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Γενικά σε σύνολο 12 συμμετεχόντων, οι 10 παρουσίασαν θετική αντιληπτική 

προήγηση για το ερέθισμα κίνησης υψηλής έντασης (συνθήκη ελέγχου) σε σχέση με το 

ερέθισμα κίνησης χαμηλής έντασης (πειραματική συνθήκη). Επομένως, στους 10 από τους 12 

συμμετέχοντες, φάνηκε αντιληπτική χρονική διαφορά που επιβεβαιώνει την υπόθεση, δηλαδή 

το περισσότερο έντονο ερέθισμα απαιτεί μικρότερο χρόνο επεξεργασίας από το λιγότερο 

έντονο και γίνεται πιο γρήγορα αντιληπτό. Το ποσοστό των συμμετεχόντων που 

παρουσίασαν αντιληπτική χρονική καθυστέρηση στη πειραματική συνθήκη είναι από μόνο 

του στατιστικά σημαντικό καθώς υπολογίζεται σύμφωνα με τη Διωνυμική Συνάρτηση 

Πυκνότητας Πιθανότητας (Binomial Probability Density Function) ότι p=0,016 (p< 0,05). 

 

 

4.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

4.4.1. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΘΕΩΡΙΩΝ 

  

Η μελέτη του φαινομένου της αντιληπτικής ασυγχρονίας ξεκίνησε από τους 

Moutoussis & Zeki (1997), οι οποίοι υπέθεσαν ότι εφόσον η επεξεργασία των διαφορετικών 

χαρακτηριστικών του οπτικού ερεθίσματος είναι λειτουργικά και χωρικά διαχωρισμένες, τότε 

πιθανώς και τα αντίλημματά τους να μην είναι διαθέσιμα ταυτόχρονα. Μετά τα ψυχοφυσικά 

πειράματά τους, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι διαφορετικά χαρακτηριστικά της οπτικής 

σκηνής γίνονται αντιληπτά σε διαφορετικούς χρόνους, και ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 

Σύμφωνα με τη θεωρία τους (Brain-Time Theory) η σύνδεση μεταξύ των χαρακτηριστικών 

(binding problem) συμβαίνει όταν ολοκληρώνονται οι αναλύσεις στις διαφορετικές και 

σχετικά ανεξάρτητες περιοχές του εγκεφάλου. 
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4.4.1.1 BRAIN-TIME THEORY vs EVENT-TIME THEORY (Johnston & Nishida, 2001) 

 

Όπως έχουμε αναφέρει, σε αντιδιαστολή με την άποψη των  Moutoussis & Zeki 

(1997), υπήρξε η άποψη ότι ο χρόνος νευρωνικής επεξεργασίας μπορεί να μην συνδέεται 

άμεσα με τον χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να γίνει αντιληπτό ένα γεγονός (Johnston 

& Nishida, 2001). Ήταν επομένως ασαφές αν τα δεδομένα όπως παρουσιάστηκαν είναι 

ενδεικτικά της ασύγχρονης νευρωνικής επεξεργασίας, ή αν προκύπτουν σαν αποτέλεσμα 

υιοθέτησης κάποιας στρατηγικής απαντήσεων. Την επισήμανση αυτή την έκαναν οι Johnston 

& Nishida (2001), αναφέροντας ότι στο πείραμα των Moutoussis & Zeki χρησιμοποιήθηκε 

υποκειμενική μέθοδος για να πάρουν τις αναφορές των συμμετεχόντων. Αυτό μπορεί να 

οδήγησε σε λάθη που αντικατοπτρίζουν τις διαφορές στους νευρωνικούς χρόνους 

επεξεργασίας (brain-time) ή να είναι αποτέλεσμα ενός ατελούς συστήματος εξειδικευμένου 

για την επεξεργασία των χρονικών χαρακτηριστικών των γεγονότων (event-time). 

Οι Johnston & Nishida παραδέχονται ότι η μέθοδος των Arnold et al. (2001) 

αντιμετώπισε αυτή τη δυσκολία με το φαινόμενο του εξαρτώμενου από χρώμα motion after 

effect (ΜΑΕ), αλλά επεσήμαναν ότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα το νευρωνικό υπόβαθρο 

του φαινόμενου, κάτι που μπορεί να δημιουργεί περιορισμούς. Το φαινόμενο μπορεί να 

οφείλεται στην αλλαγή της ευαισθησίας που εμφανίζει ένας νευρώνας τόσο στο χρώμα όσο 

και στην κίνηση. Αν χρειάζεται να συνδυαστεί η πληροφορία αυτή σε ένα κύτταρο ή περιοχή 

τότε αυτό δεν συνάδει με την εικόνα της κατανεμημένης ασύγχρονης ενεργοποίησης των 

Moutoussis & Zeki. Το φαινόμενο επίσης θα μπορούσε να εξηγηθεί με την υπόθεση ότι 

πρόκειται για αύξηση της αμοιβαίας αναστολής μεταξύ νευρώνων σε διαφορετικές περιοχές, 

αλλά είναι δύσκολο να εξηγηθεί πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό. Καταλήγοντας έδωσαν μία 

εναλλακτική εξήγηση του φαινόμενου που εξέτασαν οι Arnold et al (2001). Αν δεν υπήρχε 
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ασύγχρονη αντίληψη, τότε το φαινόμενο δε θα συνέβαινε στις διαφορές φάσης 90
ο
 και 270

ο
 

αφού η κάθε κατεύθυνση θα είχε ισομοιραστεί στα δύο χρώματα.  Το γεγονός ότι 

παρατηρείται το ΜΑΕ σε αυτές τις διαφορές φάσης μπορεί να μην οφείλεται στην χρονική 

μετατόπιση της κίνησης λόγω της αντιληπτικής καθυστέρησής της αλλά στο γεγονός ότι το 

χρώμα συνδέεται αντιληπτικά ισχυρότερα με την πρώτη από τις δύο κινήσεις (βλέπε μεγάλο 

και μικρό βελάκι στην Εικόνα 36).  

Κατά τη διάρκεια της φυσικής παρουσίας ενός ερεθίσματος οι νευρώνες απαντούν με 

ρυθμό πυροδότησης που δεν παραμένει σταθερός στο χρόνο. Αρχικά, εκφορτίζουν με 

αυξανόμενο ρυθμό που στη συνέχεια φθίνει σταδιακά. Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι αν ο 

ρυθμός καθορίζει το βαθμό τελικού συσχετισμού της δραστηριότητας αυτής με μιας άλλης 

περιοχής, τότε αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει μία αντιληπτική σύμπτωση 

χαρακτηριστικών εκεί που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Επομένως, στο πείραμα των 

Arnold et al. (2001) όταν το ερέθισμα αλλάζει σε κόκκινο, οι επιλεκτικοί νευρώνες αρχικά 

πυροδοτούν ισχυρότερα και συνδέουν το πράσινο χρώμα με την αρχική κίνηση (στο σχήμα 

δεξιόστροφη) και έτσι καταγράφεται στη συνείδηση ότι το πράσινο υπήρχε ταυτόχρονα με 

αυτή την κατεύθυνση κίνησης, με αποτέλεσμα το ΜΑΕ σε πράσινο ακίνητο ερέθισμα να 

είναι κίνηση με την αντίθετη κατεύθυνση (αριστερόστροφη στο σχήμα της Εικόνας 36). 

Αυτό που δεν διευκρινίζεται στην υπόθεση των Johnston & Nishida (2001) είναι γιατί 

να μην συμβαίνει κάτι ανάλογο και με την πυροδότηση των νευρώνων επιλεκτικών στην 

κίνηση, πράγμα το οποίο θα έδινε το αντιληπτικό φαινόμενο της χρονικής προήγησης της 

κίνησης. Η άποψη αυτή για να ισχύει, επειδή στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε την 

αλληλεπίδραση δύο χαρακτηριστικών, θα έπρεπε να υποθέτει ότι στον ανταγωνισμό των δύο 

συστημάτων σε ρυθμούς πυροδότησης υπερισχύει αυτή του χρώματος. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, 

είναι ακόμα αδιευκρίνιστο. 
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Εικόνα 36. Από Johnston & Nishida (2001). Διαγραμματική παρουσίαση της εναλλακτικής εξήγησης 

των Johnston & Nishida. Επάνω φαίνεται η πραγματική ροή των γεγονότων. Στη μέση είναι η θεωρία 

της ασύγχρονης αντίληψης, όπου η κίνηση καθυστερεί σε σχέση με το χρώμα να γίνει αντιληπτή, 

οπότε φαίνεται μετατοπισμένη σε μετέπειτα χρονικές στιγμές. Τέλος, είναι η δική τους εξήγηση όπου 

το χρώμα συνδέεται επιλεκτικά ισχυρότερα με την πρώτη κίνηση με την οποία συνυπάρχει. 

Επομένως, ακόμα και σε περίπτωση ισομοιράσματος (90
ο
 και 270

ο
 διαφορά φάσης) έχουμε το ΜΑΕ, 

όπως θα προέβλεπε και η θεωρία της ασύγχρονης αντίληψης.  

 

 

4.4.1.2 BRAIN-TIME THEORY vs POST-DICTIVE THEORY (Arnold, 2005) 

 

Ο Arnold (2005) ανέλαβε να ελέγξει τη θεωρία της post-dictive ανάλυσης ως εξήγηση 

του φαινόμενου της αντιληπτικής καθυστέρησης της κίνησης. Σύμφωνα με αυτήν, όταν μία 

επιφάνεια εμφανίζεται, ή όταν μία υφιστάμενη επιφάνεια αντιστρέφει την ταχύτητά της σε 

ρυθμούς μικρότερους από ~8Hz, τότε ενεργοποιείται μία ανάλυση των ιδιοτήτων της 

επιφάνειας, συμπεριλαμβανομένου και του χρώματος. Οι συνέπειες αυτής της ανάλυσης 

γίνονται αντιληπτές ότι συνέβησαν όταν η ανάλυση ξεκίνησε. Αν κατά τη διάρκεια της 

ανάλυσης το χρώμα της επιφάνειας αλλάξει από κόκκινο σε πράσινο, η ανάλυση θα 
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συμπεριλάβει μία στιγμιαία εμφάνιση του κόκκινου και μία πιο παρατεταμένη του πράσινου. 

Συνεπώς το αντίλημμα του χρώματος της νέας επιφάνειας θα είναι πράσινο και έτσι εξηγείται 

το εσφαλμένο αντιληπτικό συνταίριασμα πρώιμων περιόδων κίνησης με μεταγενέστερες 

χρώματος (Εικόνα 37).  

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, το αποτέλεσμα της ξαφνικής εμφάνισης μιας επιφάνειας 

θα ήταν παρόμοιο με αυτό της αντιστροφής στην κατεύθυνση κίνησης. Σύμφωνα με τη 

θεωρία της ασύγχρονης επεξεργασίας των χαρακτηριστικών η αλλαγή της κατεύθυνσης στην 

κίνηση έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην δημιουργία του νέου αντιλήμματος λόγω 

της αναστολής των νευρώνων που δεν είναι επιλεκτικοί στην πρώτη κατεύθυνση. Το 

φαινόμενο μάλιστα έχει φανεί ότι κορυφώνεται για αντίθετες κατευθύνσεις. Επομένως 

σύμφωνα με αυτή την θεωρία η εμφάνιση μιας νέας επιφάνειας θα είχε διαφορετικό 

αποτέλεσμα από την αντιστροφή κατεύθυνσης. 

 

 

Εικόνα 37. Από Arnold (2005). Σχηματική απεικόνιση του υπολογισμού της ασύγχρονης αντίληψης 

χρώματος και κίνησης σύμφωνα με την θεωρία του post-diction. Η διάστικτη γραμμή σηματοδοτεί 

την αντιστροφή της κατεύθυνσης της κίνησης, ή την ξαφνική εμφάνιση μιας κινούμενης επιφάνειας, 

που ενεργοποιεί μία διαδικασία υπολογισμού που καθορίζει το φαινόμενο χρώμα της κινούμενης 

επιφάνειας. Το επάνω σχήμα αντιστοιχεί στην πραγματική εναλλαγή χρωμάτων και η κάτω στο τελικό 

αντίλημμα. Σύμφωνα με τη θεωρία ευνοείται το χρώμα που έγινε αντιληπτό στο τέλος της περιόδου 

ανάλυσης (integration period) και γι’ αυτό η επιφάνεια θα αναφερθεί ως πράσινη ενώ στο πρώτο μισό 

της ανάλυσης ήταν κόκκινη.  

 

Βασισμένος σε αυτή τη σκέψη ο Arnold υπέθεσε ότι αν ισχύει η post-dictive θεωρία τότε 

καταρχήν η βέλτιστη ταύτιση χρώματος και κίνησης θα γινόταν όταν οι αλλαγές στο χρώμα 

και την κατεύθυνση θα συνέβαιναν ταυτόχρονα και στην πραγματικότητα. Δεύτερον η 
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αντιληπτική ταύτιση χρώματος και κίνησης δεν θα διέφερε στις περιπτώσεις που η κίνηση 

διακοπτόταν από την αντίθετη κατεύθυνση κίνησης ή από κενές περιόδους. Αν πάλι ισχύει η 

υπόθεση των Moutoussis & Zeki (1997), τότε πρώτον η βέλτιστη ταύτιση χρώματος και 

κίνησης θα γινόταν όταν το χρώμα στην πραγματικότητα καθυστερούσε σε σχέση με την 

κίνηση κατά ~100ms. Δεύτερον η διακοπτόμενη κίνηση από κίνηση αντίθετης κατεύθυνσης 

θα ήταν πιθανότερο να παρουσιάζει αντιληπτική καθυστέρηση σε σχέση με το χρώμα από ότι 

η διακοπτόμενη από κενές περιόδους. Τρίτον η διακοπτόμενη κίνηση από κίνηση αντίθετης 

κατεύθυνσης θα ταυτίζεται με σχετικά αργότερες κινήσεις από ότι αυτή που διακόπτεται από 

κενές περιόδους. 

Για να ελέγξει τις υποθέσεις αυτές σχεδίασε τρία πειράματα. Στο πρώτο επανέλαβαν 

ουσιαστικά την πειραματική μέθοδο των Moutoussis και Zeki (όπως φαίνεται στην Εικόνα 

38, αριστερά) για να έχουν ένα συμπεριφορικό μέτρο σύγκρισης για τα δύο επόμενα στάδια 

και να ελέγξουν την πρώτη υπόθεση. Τα αποτελέσματα (όπως φαίνονται στην Εικόνα 38, 

δεξιά) επιβεβαίωσαν την θεωρία της ασύγχρονης επεξεργασίας των χαρακτηριστικών.  

 

Εικόνα 38. Από Arnold (2005). Αριστερά: Σχηματική αναπαράσταση των φασικών σχέσεων των 

ερεθισμάτων. Δεξιά: Τα αποτελέσματα του πειράματος σε πολικές συντεταγμένες και η αντιληπτική 

καθυστέρηση κίνησης των τεσσάρων συμμετεχόντων.  
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Στο δεύτερο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν δύο ομάδες κιγκλιδωμάτων. Η πρώτη 

(standard) είχε δύο κιγκλιδώματα  τα οποία ήταν οριζόντια, άχρωμα και κινούνταν ανοδικά 

και διακοπτόμενα είτε από κενά διαστήματα είτε από καθοδική κίνηση. Η δεύτερη ομάδα 

(comparison) είχε δύο κατακόρυφα κιγκλιδώματα που είτε είχαν εναλλαγή χρώματος 

(πράσινο – κόκκινο) είτε κίνησης (αριστερά δεξιά). Κατά τη διάρκεια των δοκιμών 

παρουσιαζόταν μόνο ένα κιγκλίδωμα από κάθε ομάδα. Τα κιγκλιδώματα στα οποία 

εναλλασσόταν το χρώμα παρουσίαζαν μία κίνηση προς τα αριστερά. Στους πιθανούς 

συνδυασμούς (Εικόνα 39 Α – Β: αριστερά/δεξιά – πάνω/κάτω, αριστερά/δεξιά – πάνω/κενό, 

Εικόνα 40 Α – Β: κόκκινο/πράσινο – πάνω/κάτω, κόκκινο/πράσινο - πάνω/κενό) αν η ομάδα 

ελέγχου περιείχε εναλλαγή κίνησης τότε ζητούσαν από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν 

αν η ανοδική κίνηση ταυτιζόταν με την αριστερόστροφη, ενώ στην περίπτωση που η ομάδα 

ελέγχου είχε εναλλαγή χρώματος ζητήθηκε να απαντήσουν αν η ανοδική κίνηση ταυτιζόταν 

με το κόκκινο.  

 

 

Εικόνα 39. Από Arnold (2005). Σχηματική αναπαράσταση των συνδυασμών Α)  αριστερά/δεξιά – 

πάνω/κενό  και Β) αριστερά/δεξιά – πάνω/κάτω σε τέσσερις διαφορές φάσης. C και D αντίστοιχα τα 

αποτελέσματά τους σε πολικές συντεταγμένες.  

 



 

- 75 - 

 

Τα αποτελέσματα όπως φαίνονται στις εικόνες Εικόνα 39 C-D και Εικόνα 40 C-D δείχνουν 

ότι στο συνδυασμό αριστερά/δεξιά – πάνω/κάτω και στον συνδυασμό κόκκινο/πράσινο – 

πάνω/κενό δεν παρατηρήθηκε ασύγχρονη αντίληψη κάποιου χαρακτηριστικού. Στον 

συνδυασμό  κόκκινο/πράσινο –  πάνω/κάτω, η ανοδική κίνηση ταυτίστηκε με μεταγενέστερες 

στιγμές του χρώματος (~106ms). Στον συνδυασμό αριστερά/δεξιά – πάνω/κενό, 

παρατηρήθηκε ταύτιση της ανοδικής κίνησης με προγενέστερες στιγμές τις κίνησης  

αριστερά/δεξιά (~43ms). Παρατηρείται δηλαδή ότι τα αποτελέσματα της εμφάνισης μιας νέας 

επιφάνειας και η αντιστροφή στην κατεύθυνση της κίνησης δεν έχουν τα ίδια αντιληπτικά 

αποτελέσματα και επομένως συνηγορούν υπέρ της θεωρίας ασύγχρονης επεξεργασίας. 

 

 

Εικόνα 40. Από Arnold (2005). Σχηματική αναπαράσταση των συνδυασμών Α)  κόκκινο/πράσινο - 

πάνω/κενό και Β) κόκκινο/πράσινο – πάνω/κάτω,  σε τέσσερις διαφορές φάσης. Στα C και D 

αντίστοιχα τα αποτελέσματά τους σε πολικές συντεταγμένες.  

 

Στο τρίτο πείραμα χρησιμοποίησαν ένα κατακόρυφο κιγκλίδωμα που ταλαντωνόταν μεταξύ 

αριστερής – δεξιάς κατεύθυνσης κίνησης και κόκκινου – πράσινου χρώματος. Οι εναλλαγές 

θα συνέβαιναν είτε συγχρονισμένες είτε το χρώμα θα καθυστερούσε κατά 120ms (όπως 

υπολογίστηκε από το πρώτο πείραμα). Κατά τη διάρκεια των δοκιμών μεταβαλλόταν η 

περίοδος των εναλλαγών (200-1000ms). Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν ποια 
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κατεύθυνση συνέπεφτε με το κόκκινο χρώμα. Τα αποτελέσματα φαίνονται στην Εικόνα 41. 

Στην ψυχοφυσική καμπύλη του σχήματος Α η περίοδος που αντιστοιχεί στο 75% σωστών 

ταυτίσεων λήφθηκε ως η ελάχιστη περίοδος στην οποία οι συμμετέχοντες μπορούσαν να 

κάνουν σωστές ταυτίσεις χαρακτηριστικών. Η απόσταση από την περίοδο με 75% επιτυχία 

έως την περίοδο με 87.5% θεωρήθηκε ως μέτρο της δυσκολίας του έργου. Τα αποτελέσματα 

(Εικόνα 41Β) δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επιτύχουν αντιληπτική ταύτιση 

σε ταχύτερες εναλλαγές όταν τα χαρακτηριστικά διέφεραν χρονικά κατά 120ms με την 

κίνηση να προηγείται. Επίσης κρίνοντας από την χρονική διαφορά (Εικόνα 41C) φαίνεται ότι 

το έργο ήταν ευκολότερο στην συνθήκη που τα χαρακτηριστικά είχαν αυτήν την χρονική 

διαφορά. 

 

 

Εικόνα 41. Από Arnold (2005). Με γκρι χρώμα οι απαντήσεις σε συνθήκες μηδενικής διαφοράς 

φάσης, με μαύρο τα αποτελέσματα στη συνθήκη καθυστέρησης χρώματος κατά 120ms. Α) Η 

ψυχοφυσική συνάρτηση σωστών ταυτίσεων για διάφορες περιόδους εναλλαγής. Β) Η ελάχιστη 

περίοδος (75% στην ψυχοφυσική συνάρτηση). C) Η χρονική απόσταση μεταξύ των σημείων 75% και 

87,5% στην ψυχοφυσική συνάρτηση.  

 

 

4.4.2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

 

Στο πείραμα που εκπονήσαμε, το γεγονός ότι παρατηρήθηκε αντιληπτική προήγηση 

του ερεθίσματος κίνησης υψηλής έντασης στους 10 από τους 12 συμμετέχοντες, αποτελεί 
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ισχυρή ένδειξη ότι το φαινόμενο οφείλεται σε ασύγχρονη επεξεργασία των διαφορετικών σε 

ένταση οπτικών ερεθισμάτων από το αντιληπτικό σύστημα. Έτσι, τα αποτελέσματα της 

έρευνάς μας επιβεβαιώνουν από τη μία τις θεωρίες των Hess (1904) και Pulfrich (1922) ότι 

διαφορές στην ένταση των οπτικών ερεθισμάτων προκαλούν αντιληπτική ασυγχρονία, λόγω 

διαφοράς στο χρόνο επεξεργασίας, και  από την άλλη τη θεωρία των Moutoussis & Zeki 

(1997) ότι η διαφορά του χρόνου επεξεργασίας μεταξύ των δικτύων οδηγεί στην αντιληπτική 

ασυγχρονία για διαφορετικά χαρακτηριστικά του οπτικού ερεθίσματος.  

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, στην προσαρμογή παλινδρόμησης των 

πειραματικών μετρήσεων χρησιμοποιήσαμε τη Σχέση 2. Ωστόσο, παρατηρήσαμε ότι η 

κατανομή των μετρήσεων δεν παρουσιάζει, όπως προβλέπεται για την συνθήκη ελέγχου, 

ελάχιστες τιμές στη διαφορά φάσης των 180 μοιρών και μέγιστες τιμές στη διαφορά φάσης 

των 0 μοιρών.  

Από τον Πίνακα 1 προκύπτει ότι ο μέσος όρος της θετικής αντιληπτικής προήγησης 

του ερεθίσματος υψηλής έντασης είναι 22,163 ms. Ο χρόνος αυτός είναι σχετικά μικρός, και 

γι’ αυτό τον λόγο θα ήταν ενδιαφέρον να ελέγξουμε, επιλέγοντας μία συνθήκη συνοχής 

μικρότερη του 20% (για παράδειγμα 9.2%, που είναι, σύμφωνα με τους Chen et al. (2001), η 

ουδός αντίληψης της κίνησης στους ανθρώπους) αν θα παρατηρήσουμε αύξηση της 

φαινόμενης προήγησης του ερεθίσματος κίνησης υψηλής έντασης σε σχέση με το ερέθισμα 

κίνησης χαμηλής έντασης. Αν υποθέσουμε ότι η αύξηση της αντιληπτικής καθυστέρησης του 

ερεθίσματος κίνησης χαμηλής έντασης είναι ανάλογη της μείωσης της έντασης του 

ερεθίσματος (Pulfrich effect), τότε ίσως, με μία συνθήκη συνοχής πολύ κοντά στην ουδό, να 

μεγιστοποιήσουμε αυτή την αύξηση. 
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
 
5.1. ΚΩΔΙΚΑΣ 
 
 
% This program runs random dots (up/down and right/left)in two windows % on 

the center of the display  

  

  
function dots 

  
clear global expt LxA LyA LxAoff LyAoff LxB LyB LxBoff LyBoff PhDiffCurr 

FrmTot curr_condition the_Right_button the_Left_button 
global expt LxA LyA LxAoff LyBoff LxB LyB LxBoff LyBoff frWidth PhDiffCurr 

FrmTot curr_condition the_Right_button the_Left_button 

  
clear global DotMoveIn_pixA DotMoveIn_pixB response_counter_UpLeft 

count_ans_cond modes pixmode trial_num group 
global expt DotMoveIn_pixA DotMoveIn_pixB response_counter_UpLeft 

count_ans_cond modes pixmode trial_num group 

  
clear global response_counter_UpLeftBase count_ans_condBase NumTrials 
global expt response_counter_UpLeftBase count_ans_condBase NumTrials 

  
clear global response sumresp sumrespbase sumresptest percorrtotal 

percorrbase percorrtest 
global expt response sumresp sumrespbase sumresptest percorrtotal 

percorrbase percorrtest 

  
%some parameters 
expt.backCol=0; 
expt.foreCol=1; 
%expt.StimDurationReq=1; 
expt.StimDurationReq=0.3;      % T=600 ms 
expt.StimUpdateFrm=2; 
%expt.DotMoveIn_pixA = 4; 
%expt.DotMoveIn_pixB = 4; 
expt.DotMoveIn_pixA = 3;       % Velocity parameter in A 
expt.DotMoveIn_pixB = 3;       % Velocity parameter in B 
%expt.NumStimDots=400;         % original value 
expt.NumStimDots=200; 
expt.DotSizeIn_pix = 1; 
expt.FixPntIn_pix = 4; 

  
expt.CoherenceA=90;           % Coherence for the Up/Down RDD window 

  
baseline_coherence = 90; 
test_coherence  = 20; 

  
frWidth=2;                     % width of circular apperture 

  
modes=2                        % modes for the 2 windows arrange 

  
trial_time=10                  % 10 sec: max time interval for each trial 
response_counter_UpLeftBase = 0     % counter for responses (Up + Left) 
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response_counter_UpLeftTest = 0  

  
number_of_repeats=10;             % for testing  
conditions = 12;                  % 12 phase diferrences  

  
cogstd('spriority','HIGH') 
cgloadlib 
%cgopen(1,0,0,0)                 % running in a window 
cgopen(1,0,0,1)                  % running in the whole screen 
expt.GPD = cggetdata('GPD'); 
cgfont('Courier',10) 
cgalign('c','c') 

  
%Set the timing 
expt.StimDurationFrm = 

max(0.4,fix(expt.StimDurationReq*expt.GPD.RefRate100/100)); 
expt.StimDurationSec = expt.StimDurationFrm*100/expt.GPD.RefRate100; 
expt.StimUpdatemS = fix(expt.StimUpdateFrm*100000/expt.GPD.RefRate100); 

  
PercentArrayBase = [] 
PercentArrayTest = [] 

  
% number of trials (per block) = 60 final value 
NumTrials = number_of_repeats * conditions;     

  
all_responses = zeros(1,NumTrials); 

  
% counts the Up+Right answers at baseline condition  
count_ans_condBase = zeros(1,conditions);           

% counts the Up+Right answers at test condition  
count_ans_condTest = zeros(1,conditions);           

  
trial_num=0         % trial counter 

  
sumresp = 0 
sumrespbase = 0 
sumresptest = 0 

  
%set_up_screen 

  
for i=1:number_of_repeats 
    group=i         % group of trials (12 trials per group) 
    if mod(group,2)==1  
        expt.CoherenceB=baseline_coherence  
    else 
        expt.CoherenceB=test_coherence  
    end; 

  
   DoGeometry(-60,0,60,0,100) %new 

  
   group_condition = randperm(conditions); 

  
 for trial = 1:conditions 

  
   trial_num = trial_num+1; 

    
   set_up_screen 
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   arraymode = randperm(modes); 
   pixmode = arraymode(1,1); 

    
   curr_condition = group_condition(1,trial)   

  
   phdiffnum_array(i,trial) = curr_condition 

  
   PhDiffCurr = curr_condition*(2*expt.StimDurationFrm/conditions); 

  
   PhaseDiffenceInFrames=PhDiffCurr 

  

  
   if PhDiffCurr > expt.StimDurationFrm   
        changexdir; 
   end; 

    
   response = 0; %0 is the wrong response and 1 the right one 

  
   the_Right_button = 0;  
   the_Left_button = 0;  

  
   n=cogstd('sGetTime',0) 

  
% Repeatedly check the keyboard until a button is pressed or until the % 

time interval of 10 seconds for each trial has elapsed 
   while (the_Right_button == 0 ) && (the_Left_button ==0) && (n <= 

trial_time) 
      [kd,kp] = cgkeymap; 

   

     
      tic 
      DoTest 
      changeydir; 
      DoTest 
      changeydir;   
      toc 

  

  
      n = cogstd('sGetTime',-1);  

  
      Elapsed_time_of_trial=n 

  
      if  kp(77) == 1  
           the_Right_button = 1; 
      end; 
      if  kp(75) == 1 the_Left_button = 1; end; 

  
     cc = curr_condition 

  
      if (the_Left_button == 1) && 

(cc==12||cc==1||cc==2||cc==3||cc==9||cc==10||cc==11)  
          response = 1;  
          sumresp=sumresp+1;  
          if mod(group,2)==1 
             sumrespbase = sumrespbase+1 
          else  
             sumresptest = sumresptest+1 
          end; 
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      end; 
      if (the_Right_button == 1) && 

(cc==3||cc==4||cc==5||cc==6||cc==7||cc==8||cc==9)  
          response = 1;  
          sumresp=sumresp+1;  
          if mod(group,2)==1 
             sumrespbase = sumrespbase+1 
          else  
             sumresptest = sumresptest+1 
          end; 
      end; 

  

     
   end;   % end while  

  
   if n > trial_time 
      response = get_subjects_response; % This is function, see below...         
   end;  

    

    
   if the_Left_button == 1 
      if mod(group,2)==1 
          response_counter_UpLeftBase = response_counter_UpLeftBase+1 
          count_ans_condBase(1,curr_condition) = 

count_ans_condBase(1,curr_condition)+1 
      else 
          response_counter_UpLeftTest = response_counter_UpLeftTest+1 
          count_ans_condTest(1,curr_condition) = 

count_ans_condTest(1,curr_condition)+1 
      end;     
   end; 

       

  
   all_responses(i,trial) = response; % This is an assignment NOT a 

function 

  
   cc = curr_condition 

  

    
   if PhDiffCurr > expt.StimDurationFrm   
        changexdir; 
   end; 

    

    
 end    %end nested for 

  

  
end     %end for   

  
cgshut 

  

  
 DataArray  = []; 
 for i=1:NumTrials 
     DataArray = cat(1, DataArray,[phdiffnum_array(i), all_responses(i)]); 
 end 
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 for i=1:conditions  
     PercentArrayBase = cat(1, PercentArrayBase, 

[count_ans_condBase(i)./(number_of_repeats/2)]) 
     PercentArrayTest = cat(1, PercentArrayTest, 

[count_ans_condTest(i)./(number_of_repeats/2)]) 
 end 

  

  
 PercentArrayBase 
 PercentArrayTest 

  

  
 accurate_answers_base = sumrespbase 
 accurate_answers_test = sumresptest 

  
 accurate_answers_total = accurate_answers_base + accurate_answers_test 

  
 percent_correct_base = 100*accurate_answers_base/(NumTrials/2) 
 percent_correct_test = 100*accurate_answers_test/(NumTrials/2) 
 percent_correct_total = 100*accurate_answers_total/NumTrials 

  

  
for i = 1:NumTrials 
fprintf('PhaseDifferenceNumber = %2.0f\n',phdiffnum_array(i)); 
fprintf('Response = %2.0f\n',all_responses(i)); 
end 

  

  
return 

  
function changexdir 
global expt DotMoveIn_pixB 

  

  
expt.DotMoveIn_pixB=-expt.DotMoveIn_pixB; % change direction of motion 

  

  
function changeydir 
global expt DotMoveIn_pixA 

  

  
expt.DotMoveIn_pixA=-expt.DotMoveIn_pixA; % change direction of motion 

  
%********************************************************** 
% This function does a single presentation 
% 
function DoTest 

  
global expt LxA LyA LxAoff LyAoff LxB LyB LxBoff LyBoff PhDiffCurr 

  
FrmTot = expt.StimDurationFrm; 
FrmCnt = 1; 

  
fprintf('FrmTot = %2.0f\n',FrmTot) 

  
cgpencol(expt.backCol,expt.backCol,expt.backCol) 
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% Initialize the population of dots 
DoDotsA(0) 
DoDotsB(0) 
DotSiz = ones(1,expt.NumStimDots)*expt.DotSizeIn_pix; 

  

  

  
while FrmCnt <= FrmTot 
    cgrect 

     
    DoDotsA(FrmCnt) 
    DoDotsB(FrmCnt) 
    % Draw the dots 
    cgpencol(expt.foreCol,expt.foreCol,expt.foreCol) 
    cgrect(LxA + LxAoff,LyA + LyAoff,DotSiz,DotSiz); 
    cgrect(LxB + LxBoff,LyB + LyBoff,DotSiz,DotSiz); %new 

     
    % Draw the mask 
    cgdrawsprite(1,-60,0) 
    cgdrawsprite(1,60,0) 

  
    cgpencol(expt.backCol,expt.backCol,expt.backCol) 
    cgflip; 
    FrmCnt = FrmCnt + 1; 
end 

  
return 

  

  
%********************************************************** 
% This function makes the dots for the RDD on the left part  
% of the screen... 
% 
function DoDotsA(Frm) 

  
global  expt LxA LyA PhDiffCurr pixmode 

  
if pixmode == 1 

  
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 
    LxA = rand(1,expt.NumStimDots)*imgs; 
    LyA = rand(1,expt.NumStimDots)*imgs; 
end 
% 
% at the rest of the frames the coherent dots move in the same way 
% 
whichDotsA=randperm(expt.NumStimDots);      
whichDotsA=whichDotsA(1:expt.CoherentDotsA);  % choose which will be the 

coherent dots for the next frame 
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y1AL = LyA(whichDotsA) + expt.DotMoveIn_pixA;  % and change their y-

position 
%y1AL = LyA(whichDots) - expt.DotMoveIn_pix;  % and change their y-position 

  
if expt.DotMoveIn_pixA<0                             % downward movement 
    outOfScreenA=find(y1AL<0);                        % find which dots 

will be out of the stimulation area... 
    newPositionsA=zeros(1,length(outOfScreenA))+imgs; % ... and put them at 

the very top 
elseif expt.DotMoveIn_pixA>0                         % upward movement 
    outOfScreenA=find(y1AL>imgs);                     % find which dots 

will be out of the stimulation area... 
    newPositionsA=zeros(1,length(outOfScreenA));      % ... and put them at 

the very bottom 
end 

  

  
y1AL(outOfScreenA)=newPositionsA; % give the out-of-screen dots their new 

y-positions 
x1AL = LxA(whichDotsA);           % the x-position of the coherent dots 

remains the same 
% The rest (non-coherent) dots take random y-positions... 
y2AL = rand(1,expt.NumStimDots - expt.CoherentDotsA)*imgs; 
% ...and random x-positions  
x2AL = rand(1,expt.NumStimDots - expt.CoherentDotsA)*imgs; 

  
% combine to give all dot coordinates for the next frame 
LyA = [y1AL y2AL]; 
LxA = [x1AL x2AL]; 

  
end % if pixmode=1 

  

  
if pixmode == 2 

     
if Frm ~= 0 

       
    if 

(Frm==PhDiffCurr||Frm==mod(PhDiffCurr+expt.StimDurationFrm,expt.StimDuratio

nFrm*2) 

        changexdir; 
    end; 
    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 
    LxA = rand(1,expt.NumStimDots)*imgs; %new 
    LyA = rand(1,expt.NumStimDots)*imgs; %new 
end 
% 
% at the rest of the frames the coherent dots move in the same way 
% 
whichDotsA=randperm(expt.NumStimDots);      
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whichDotsA=whichDotsA(1:expt.CoherentDotsB);  % choose which will be the 

coherent dots for the next frame 

  

  
x1AL = LxA(whichDotsA) + expt.DotMoveIn_pixB;  % and change their x-

position right/left %new 

 

  
if expt.DotMoveIn_pixB<0                             % leftward movement 
    outOfScreenA=find(x1AL<0);                        % find which dots 

will be out of the stimulation area... 
    newPositionsA=zeros(1,length(outOfScreenA))+imgs; % ... and put them at 

the very right 
elseif expt.DotMoveIn_pixB>0                         % rightward movement 
    outOfScreenA=find(x1AL>imgs);                     % find which dots 

will be out of the stimulation area... 
    newPositionsA=zeros(1,length(outOfScreenA));      % ... and put them at 

the very left 
end 

  

  
x1AL(outOfScreenA)=newPositionsA; % give the out-of-screen dots their new 

x-positions 
y1AL = LyA(whichDotsA);           % the y-position of the coherent dots 

remains the same 
% The rest (non-coherent) dots take random x-positions... 
x2AL = rand(1,expt.NumStimDots - expt.CoherentDotsB)*imgs; 
% ...and random y-positions  
y2AL = rand(1,expt.NumStimDots - expt.CoherentDotsB)*imgs; 

  

  
LyA = [y1AL y2AL]; %new 
LxA = [x1AL x2AL]; %new   

     
end % if pixmode=2 

  
return 

  

  
%********************************************************** 
% This function makes the dots for the RDD on the right part  
% of the screen... 
% 
function DoDotsB(Frm) 

  
global  expt LxB LyB PhDiffCurr pixmode 

  
if pixmode == 1 

  
if Frm ~= 0 

       
    if 

(Frm==PhDiffCurr||Frm==mod(PhDiffCurr+expt.StimDurationFrm,expt.StimDuratio

nFrm*2)) 
        changexdir; 
    end; 
    if mod(Frm,expt.StimUpdateFrm) ~= 0  
     return 
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    end   
end 

  

  
imgs = expt.StimSizeIn_pix - 1; 

  
if Frm == 0 % at the very first frame all dots are given random positions 
    LxB = rand(1,expt.NumStimDots)*imgs; %new 
    LyB = rand(1,expt.NumStimDots)*imgs; %new 
end 
% 
% at the rest of the frames the coherent dots move in the same way 
% 
whichDotsB=randperm(expt.NumStimDots);      
whichDotsB=whichDotsB(1:expt.CoherentDotsB);  % choose which will be the 

coherent dots for the next frame 

  

  
x1BL = LxB(whichDotsB) + expt.DotMoveIn_pixB;  % and change their x-

position right/left %new 

 

  
if expt.DotMoveIn_pixB<0                             % leftward movement 
    outOfScreenB=find(x1BL<0);                        % find which dots 

will be out of the stimulation area... 
    newPositionsB=zeros(1,length(outOfScreenB))+imgs; % ... and put them at 

the very right 
elseif expt.DotMoveIn_pixB>0                         % rightward movement 
    outOfScreenB=find(x1BL>imgs);                     % find which dots 

will be out of the stimulation area... 
    newPositionsB=zeros(1,length(outOfScreenB));      % ... and put them at 

the very left 
end 

  

  
x1BL(outOfScreenB)=newPositionsB; % give the out-of-screen dots their new 

x-positions 
y1BL = LyB(whichDotsB);           % the y-position of the coherent dots 

remains the same 
% The rest (non-coherent) dots take random x-positions... 
x2BL = rand(1,expt.NumStimDots - expt.CoherentDotsB)*imgs; 
% ...and random y-positions  
y2BL = rand(1,expt.NumStimDots - expt.CoherentDotsB)*imgs; 

  

  
LyB = [y1BL y2BL];  
LxB = [x1BL x2BL];  

  
end % if pixmode=1 

  

  
if pixmode == 2 

     
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 
    LxB = rand(1,expt.NumStimDots)*imgs; 
    LyB = rand(1,expt.NumStimDots)*imgs; 
end 
% 
% at the rest of the frames the coherent dots move in the same way 
% 
whichDotsB=randperm(expt.NumStimDots);      
whichDotsB=whichDotsB(1:expt.CoherentDotsA);  % choose which will be the 

coherent dots for the next frame 

  
y1BL = LyB(whichDotsB) + expt.DotMoveIn_pixA;  % and change their y-

position 

 
if expt.DotMoveIn_pixA<0                             % downward movement 
    outOfScreenB=find(y1BL<0);                        % find which dots 

will be out of the stimulation area... 
    newPositionsB=zeros(1,length(outOfScreenB))+imgs; % ... and put them at 

the very top 
elseif expt.DotMoveIn_pixA>0                         % upward movement 
    outOfScreenB=find(y1BL>imgs);                     % find which dots 

will be out of the stimulation area... 
    newPositionsB=zeros(1,length(outOfScreenB));      % ... and put them at 

the very bottom 
end 

  

  
y1BL(outOfScreenB)=newPositionsB; % give the out-of-screen dots their new 

y-positions 
x1BL = LxB(whichDotsB);           % the x-position of the coherent dots 

remains the same 
% The rest (non-coherent) dots take random y-positions... 
y2BL = rand(1,expt.NumStimDots - expt.CoherentDotsA)*imgs; 
% ...and random x-positions  
x2BL = rand(1,expt.NumStimDots - expt.CoherentDotsA)*imgs; 

  
% combine to give all dot coordinates for the next frame 
LyB = [y1BL y2BL]; 
LxB = [x1BL x2BL]; 

  
end %if pixmode=2 

  
return 

  

  

  
function BothRDD 

  
cgsetsprite(0) 
    cgmakesprite(79,640,480) 
    cgsetsprite(79) 

  
cgpencol(1,0,0)   
cgdrawsprite(1,-60,0) 
cgdrawsprite(1,60,0) 
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cgsetsprite(0) 
cgflip(0,0,0) 
cgdrawsprite(79,0,0) 
%cgflip(0,0,0) 

  
function MakeFrame 

  
%global expt Lxoff Lyoff frWidth %new 

  
cgmakesprite(1,102,102) 

  
cgtrncol(1,'b') 
cgsetsprite(1) 
cgrect 
cgpencol(1,0,0) 
cgrect(0,0,102,102)     
%cgrect(img1x,img1y,imgw + frWidth,imgh + frWidth)    % aperture border 
cgpencol(0,0,1) 
cgrect(0,0,100,100)           % aperture hole 

  

  

  
%********************************************************************** 
% This function gets the position & size of the frames to be fused 
% 
function DoGeometry(img1x,img1y,img2x,img2y,imgw) 

  
global expt LxAoff LyAoff LxBoff LyBoff frWidth group 

  
imgh = imgw; 
border = expt.FixPntIn_pix/3; 

  
MakeFrame 

  
if group==1  
the_SPACE_button = 0; 
while ~the_SPACE_button  
    [kd,kp] = cgkeymap; 

  
    imgs = max(imgw,imgh); 

  
    BothRDD 

     
    cgpencol(1,1,1) 
    cgtext('In this group of trials you have to decide ', 0, -100)  
    cgtext('with which direction the UPWARD motion matches!', 0, -115)  
    cgtext('During or at the end of each trial...',0,-145) 
    cgtext('press RIGHT or LEFT arrow respectively!',0,-160) 
    cgpencol(1,0,0) 
    cgtext('Use space bar to begin the test!',0,-190) 

     

  
    if kp(57) the_SPACE_button =1; end; 

     
end %while 
end %if 
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cgflip(0,0,0) 

  
imgw = 2*fix(imgw/2); 
expt.GeometryA = [img1x img1y]; 
expt.GeometryB = [img2x img2y]; %new  
expt.StimSizeIn_pix = imgw; 
expt.CoherentDotsA = fix(expt.NumStimDots*expt.CoherenceA/100) 
expt.CoherentDotsB = fix(expt.NumStimDots*expt.CoherenceB/100) 

  
LxAoff = expt.GeometryA(1) - fix(expt.StimSizeIn_pix/2); 
LyAoff = expt.GeometryA(2) - fix(expt.StimSizeIn_pix/2); 
LxBoff = expt.GeometryB(1) - fix(expt.StimSizeIn_pix/2); %new 
LyBoff = expt.GeometryB(2) - fix(expt.StimSizeIn_pix/2); %new 

  

  
function [response] = get_subjects_response %this is where the subject 

responds!! 
global expt curr_condition response_counter_UpLeft count_ans_cond group 

sumresp sumrespbase sumresptest the_Right_button the_Left_button trial_num 

NumTrials 

  
%the screen becomes black ... 
    cgsetsprite(0) 
    cgpencol(0,0,0) 
    cgrect 
    %... and the options are displayed 
    cgpencol(1,0,0) 

     

     
    cgtext(sprintf('End of trial:%d/%d',trial_num,NumTrials),0,-85) 

  

     
    cgtext('With which direction the UPWARD motion matches?', 0, -115)  
    cgtext('Press RIGHT or LEFT arrow!',0,-130) 
    cgflip; 

  

  
response = 0; %0 is the wrong response and 1 the right one 

  
the_Right_button = 0;  
the_Left_button = 0;  

  

  
% Repeatedly check the keyboard until a button is pressed 
while (the_Right_button == 0 ) && (the_Left_button ==0) 
    [kd,kp] = cgkeymap; 
    if  kp(77) == 1  
           the_Right_button = 1; 
    end; 
      if  kp(75) == 1 the_Left_button = 1; end; 
end; 

  
   cc = curr_condition 

    
   if (the_Left_button == 1) && 

(cc==12||cc==1||cc==2||cc==3||cc==9||cc==10||cc==11)  
       response = 1;  
       sumresp=sumresp+1; 



 

- 90 - 

 

       if mod(group,2)==1 
             sumrespbase = sumrespbase+1 
          else  
             sumresptest = sumresptest+1 
       end; 
   end; 
   if (the_Right_button == 1) && 

(cc==3||cc==4||cc==5||cc==6||cc==7||cc==8||cc==9)  
       response = 1;  
       sumresp=sumresp+1;  
       if mod(group,2)==1 
             sumrespbase = sumrespbase+1 
          else  
             sumresptest = sumresptest+1 
       end; 
   end; 

  

    

  
function set_up_screen 

  
%the screen becomes black ... 
    cgsetsprite(0) 
    cgpencol(0,0,0) 
    cgrect 
    %... and the options are displayed 
    cgpencol(1,1,1) 
    cgflip; 
    pause(2)    % time interval between successive trials: 2 sec 
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<http://www.mathworks.com> 
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