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SAMENVATTING

Interactie tussen lengte en kromming in haptische vormwaarneming

Het doel van dit proefschrift is de invloed van lokale eigenschappen, voornamelijk lengte
en kromming, op de waarneming van globale vorm te onderzoeken. In de introductie
werd uitgelegd dat dit doel uit twee delen bestond: een deel beslaat de lokale eigenschap-
pen van de vorm, en het tweede deel beslaat de specifieke exploratiestrategieën. Om deze
twee delen te onderzoeken zijn vier subvragen gesteld, die samen meer inzicht geven in
het hoofddoel. De eerste vraag die is beantwoord ging over of lokale eigenschappen de
waarneming van een globale eigenschap kunnen beı̈nvloeden. Zodra was vastgesteld dat
dit kon, was de volgende vraag hoe kromming en lengte in cilindrische voorwerpen ge-
combineerd worden in de waarneming bij exploratie met twee handen. Dit combineerde
het onderzoek naar verschillende eigenschappen van vorm met verschillende specifieke
exploratiemethoden. De derde vraag betrof de wijze waarop verschillende vormeigen-
schappen gecombineerd worden in exploratie met één hand. In deze vraag lag de nadruk
op de vormeigenschappen en hun interactie in de menselijke waarneming. De laatste
vraag ging over wat het mechanisme is achter de verschillen in precisie tussen exploratie
met één hand en exploratie met twee handen in de perceptie van lengte.

In hoofdstuk 2 onderzochten we het effect van lengte, kromming, randen en verande-
ring in kromming op het vermogen om de oriëntatie van vormen te bepalen. Afhankelijk
van de conditie werd aan proefpersonen ofwel een cilinder met een elliptische doorsnede,
danwel een blok met een rechthoekige doorsnede aangeboden. Het verschil met respec-
tievelijk een circulaire danwel een vierkante doorsnede varieerde zodanig dat een discri-
minatiedrempel kon worden bepaald voor iedere conditie. We vergeleken condities met
en zonder kromming, met en zonder een verandering in de kromming en tenslotte met
en zonder randen. Uit de resultaten blijkt dat kromming en verandering in kromming de
drempel voor het bepalen van de oriëntatie van een vorm verlagen, maar dat randen de
drempel verhogen. We concluderen dat als randen geen informatie geven, ze de waar-
neming van de globale oriëntatie van een vorm verstoren, terwijl de aanwezigheid van
kromming en de verandering in kromming in een voorwerp leiden tot lagere discrimina-
tiedrempels voor het detecteren van de oriëntatie.

In hoofdstuk 3 bestudeerden we het verschil tussen eenhandige en tweehandige waar-
neming van vormen die zowel lengte als kromming bevatten. In het hoofdexperiment
voelden proefpersonen gekromde stimuli en moesten ze aangeven of de positie van de
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stimuli te ver of te dicht bij hun midsagittale vlak was om een cilinder met een circulaire
doorsnede met het centrum in hun midsagittale vlak te vormen. Dit vereiste dat proef-
personen gebruik maakten van zowel de positie als de kromming van de stimulus. We
vonden dat proefpersonen preciezer waren in de tweehandige conditie dan in de eenhan-
dige conditie. In het tweede en derde experiment van dit hoofdstuk vonden we dat de
discriminatie van de positie niet verschilt tussen de eenhandige en tweehandige condities
en dat proefpersonen de positie van hun midsagittale vlak met een grotere precisie konden
bepalen dan de positie van een stimulus. Hieruit concludeerden we dat de kromming ver-
antwoordelijk is voor de grotere precisie in de tweehandige conditie en dat de kromming
geı̈ntegreerd wordt tussen de twee handen.

In hoofdstuk 4 bekeken we hoe verschillende vormeigenschappen worden gecombi-
neerd. Om dit te onderzoeken richtten we ons op kromming en lengte. Door te vergelijken
hoe goed proefpersonen vormen kunnen identificeren gebaseerd op alleen lengte, op al-
leen kromming en op kromming en lengte gecombineerd, concludeerden we dat lengte
en kromming worden geı̈ntegreerd als beide aanwezig zijn in een vorm. Dit maakt de
identificatie van een vorm preciezer. We vonden dat wanneer lengte en kromming als in
een cirkel zijn gecombineerd, de identificatie preciezer is dan wanneer ze zijn gecombi-
neerd in een anti-gecorreleerde manier, waarbij anti-gecorreleerd betekent dat wanneer
de lengte klein is, ook de kromming klein is. We speculeerden dat dit komt omdat lengte
en kromming in het dagelijks leven voornamelijk op een circulaire manier zijn gecombi-
neerd, waarbij een kleine lengte (diameter) aan een grote kromming gekoppeld is.

In hoofdstuk 5 werd onderzocht hoe één aspect van de vorm, namelijk lengte, wordt
gevoeld. We stelden drie hypothesen op die konden verklaren waarom vrije tweehandige
exploratie van lengte minder precies is dan eenhandige exploratie. Ten eerste zou het
kunnen komen doordat er twee hersenhelften betrokken zijn bij tweehandige exploratie,
waardoor discriminatie lastiger en minder precies zou zijn. Ten tweede zou het door de
verschillende houdingen kunnen komen. Met twee handen moeten de verschillen in po-
sitie tussen de twee wijsvingers afgeleid worden uit, bijvoorbeeld, de waarneming van
de hoeken die de ellebogen maken. In eenhandige exploratie zijn de hoeken die moeten
worden waargenomen veel dichter bij de vingertoppen. Kleinere veranderingen in lengte
tussen de vingertoppen gaan samen met grotere veranderingen in de hoeken als de afstand
tussen het gewricht en de vingertoppen kleiner zijn. Dit zou eenhandige discriminatie van
lengte preciezer maken. Tenslotte zou het verschil in referentiekader waarin de discrimi-
natie plaatsvindt van invloed kunnen zijn op de perceptie. In vrije tweehandige exploratie
is het enige referentiekader dat beschikbaar is het egocentrische met de oorsprong in het
lichaam. In de eenhandige exploratie is er ook het egocentrische referentiekader met de
oorsprong in de hand. Het verschil in lengte zou in een van de referentiekaders gemak-
kelijker bepaald kunnen worden, wat discriminatie in dat referentiekader preciezer zou
maken. Door de vier condities in dit experiment te vergelijken, konden we concluderen
dat discriminatie preciezer is met een referentiekader in de hand.

In het laatste hoofdstuk werden de resultaten besproken in de context van vormwaar-
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neming. De algemene conclusie was dat wanneer een vorm wordt waargenomen, meer
eigenschappen die informatie geven over de globale eigenschappen een preciezere waar-
neming van de globale vorm geven. Wanneer kromming aanwezig is, is waarnemen met
twee handen preciezer dan met één hand.


