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 לתפיסה מבוא
 . משמעות בעל פנימי לייצוג מתורגם החושי העולם כיצד -התפיסה חקר

של העולם הפיזיקלי. המערכת החושית שלנו קולטת המון תחושות שלא את כולן אנו מעבדים, ובסוף אנו מקבלים איזשהו ייצוג 
 על שנופלות אופנויות מיני בכל אנרגיות של עולם שהוא החושי העולם את לבחון היא התפיסה בתחום המחקר של המטרות אחת
, אצלנו נתפס הוא כך בחוץ מופיע שהעולם כיצד בהכרח לא, טריוויאלי אינו הקשר. אצלנו מתורגם זה וכיצד השונים החושים סוגי
 . מעוותת בצורה נתפס הוא לעיתים אלא

 . העולם החיצוני לתפיסה האובייקטיבית הוא עצום, כאשר הפער בין נכונה לא בצורה העולם את תופס האדם כאשר -תפיסתית אשליה
 פוכהה, מעוותת היא החוויה) כקמור הפרצוף את תופסים אנחנו קעורה היא שהמסכה למרות -המסכה אשליית
 להתחיל לנו עדיף ולכן(, מסכות למעט) האמיתי בעולם כמעט זה מסוג פרצוץ קיים לא? קורה זה למה(. עצמו מהמצב
 (. top down) בסיס/אצבע כללי מעין שהם קלה פתיחה מנקודת

 את לנו שמעוותים אלה גם הם אך, נורמאלית בצורה העולם את לתפוס לנו שמאפשרים אלה הם בסיס כללי
 . המסכה אשליית כמו אשליות ומייצרים התפיסה

 לילדים אין אשליות כאלה ומצד אחד זה טוב כי הם תופסים את העולם בצורה נכונה, אך מצד שני זו בעיה. 
 שהוצג כמו מימד בדו? משפיע היה זה איך, בסירטון ההצגה לעומת האמיתי בעולם המסכה את לנו מציגים היו אם

 את אמיתי באופן מולנו יציגו כאשר. יותר חזק תעבוד ההשאליה ולכן עומק של רמזים מתרגמים אנחנו בסירטון
 נלקה ולא קעורה שהיא תמונה פה שיש נבין וכך טובה יותר עומק הבנת שמאפשרת( עינית דו) בינוקולרית ראיה של רמזים נפעיל המסכה
 .יותר תשפיע האשליה, עין נעצום אם אך( מהאשליה נושפע לא קטן במרחק -ההצגה במרחק תלוי) באשליה
 מידע עיבוד כתהליך תפיסה
 זה כי נראהאולם ) התפיסה בתהליך סידרתיות קיימת בעיקרון

 החיצוני העולם שבו תהליך היא חישה(. ככה פועל בדיוק לא
 של לתהליך מתורגם כך אחר אשר השונים החושים את פוגש
בזיכרון ולפעול על  גירוים לקדד יכולים ואנ. משמעות הבנת

 . bottom up תהליך זה נקרא ,סמך מה שאנחנו קולטים
 top שנקרא תהליך, תופסים שאנחנו מה על משפיע יודעים שאנחנו מה לעיתים, שקורה מה תמיד לא שזה יודעים אנחנו, ךא

down .למשל, לילדים יש זיכרון צילומי טוב יותר  .הסידרתיות בעיקרון פוגעים וקצת בזה זה משתלבים הללו התהליכים סוגי שני(
  שמתדרדר עם השנים בגלל תהליכי טופ דאון( 

אנחנו לומדים שאור בדרך כלל בא מלמעלה. כשאני רואה אוביקט שמואר בחלק העליון וחשוך  -האור והצל
  התחתון שלו.בתחתון אני מניח שהצורה שלו היא כך שבולטת כלפיי. אם הוא היה שקוע הוא יהיה מואר בחלק 

אותו הצבע. ההסבר לכך הוא אותו בדיוק בהמלבן העליון נתפס כהה מהתחתון למרות שהם  -אשליה נוספת
אך אם האוביקט נופל על הרשתית על מה שנופל על הרשתית זו אותה הבהירות. ועיקרון של אור וצל. בפ

וך יותר. המערכת עושה את באותה רמת בהירות למרות שהוא מואר, זה אומר שכנראה במציאות הוא חש
 התיקון ללא המודעות שלנו. 

 
  

 
 
 

 ?תפיסה תהליכי לחקור ניתן כיצד
 :הפיזיולוגית הגישה

1.Single cell recordings- דפוס ההענות של נוירון מסוים כתגובה לגירוי. קצב  את לבדוק היא בסיסית הכי הדרך. בודד נוירון מתוך הקלטה
ישה הירי של נוירון יתגבר אם מדובר בגירוי שהנוירון המסוים רגיש אליו. אם נצליח לבצע את זה על כל נוירון נוכל להבין את סודות המוח. לג

 רק חלק מזערי ממה שקורה במערכת כולה.  הזו יש מגבלה שאנחנו לא יכולים להקליט יותר מכמה עשרות/ מאות נוירונים בו זמנית, זה
ניתן להבין ברמת המיקרו אבל הרבה פחות ברמת המאקרו )זו גישה פולשנית שמשתמשים בה בעיקר בבעלי חיים(. ניתן לבצע בבני אדם 

 שיש הזדמנות, כמו לדוגמא פגיעת ראש, אפילפסיה וכדומה.
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Positron Emission Tomography =PET  

Functional Magnetic Resonance Imaging =FMRI   
 כלי הוא FMRI. יותר נפוצה FMRI כיום(. יחסית יקרה טכנולוגיה) במוח מיקום מבחינת המילימטר ברמת גדול דיוק מאפשרות אלה שיטות
 שעד היא הבעיה. פעילות שעברו כאלה הם חמצן שצריכים איזורים, חימצון רמת בודקים בו מסוים באיזור שמתמקד מגנטיות שמודד
 של היתרון. התפיסה של המהיר לתהליך רגיש לא הזה הכלי ולכן( תהליך מבחינת זמן הרבה די) שניות של עניין הוא לחמצן זקוק שאיזור
 .אמת בזמן טובה רזולוציה מאפשר לא, לזוז ניתן שלא הוא החסרון. לקרינה סכנה אין, פולשני אינו זה שכלי העובדה, הדיוק הוא הזו השיטה

 
 

 חמים מים, בגדים: לדוגמא. ופחות פחות הגירוי את חשים אנחנו, עצמו על שחוזר בגירוי חשים שאנחנו -(FMRIב) מוחית אדפטציה
, עצמו על שחוזר גירוי אציג שאני, כאדפטציהמצב של ב. שקבוע ממה ולהתעלם בעולם משתנה מה להבין לנו מאפשר זה. וכדומה

 . פועל איזור אותו איך להבין יכולים אנחנו אדפצטיה דרך. חזרה כל עם תקטן גירוי אותו של עיבוד על שאחראיהמוחי  איזורהאקטיבציה ב
 .אובייקט של צורה מייצג שהואכ LOה בדקו את  -בניסוי
 את מציגים. אחר בתנאי מוחית פעילות מייצג צבע כל(. מוקדם ידע של מצב למנוע כדי) מוכרים לא אובייקטים של זוגות לנבדקים הציגו
 . שונים גירויים שני שמציגים למצב יחסית אדפטציה בו שיש מצב זהו, פעמיים גירוי אותו
 אותם והציגו אוביקטים ניש לקחו. במרחב לשינויים מראה LO-ה רגישות של סוג איזה בדקו

 דבר אותו לא גםזה  במוח ראשונים איזורים מבחינת, דבר אותו לא זה העין מבחינת. שונות בזוויות
 כלומר האזור הזה, פעמים אובייקט אותו את הציגו כאילו אדפטציה רואים LO-ה מבחינת, אבל

  המשמעות הצורתית., מייצג את ראיה לזווית מעבר הצורה את מייצג
 של המבנה את שנהגם אם נו ,אחרות צורות שתי שישכ אדפטציה מראה לא זה איזוראולם, 

  הוא לא יראה אדפטציה.  ההפך או לקמור מקעור האויבקט
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  מוחיות פגיעות. 4
 בכל נפגע לא כלל בדרך, מוחית נפגע אדם לדוגמא(. ב׳) אחרת רלוונטית ביכולת לא אך( א׳) נתונה ביכולת ספציפית פגיעה -דיסוציאציה

 על ללמוד ניתן) אזור שונה ידי על ךמתוו נפגע שלא מהש אותנו מלמדת הפגיעה. מסוים בתחום רק אלא והקוגנטיבית התפיסתית היכולת
 (. המבנה
 . שונים אובייקטים מזהה אך פרצופים מזהה לא  -פרוספואגנוזיה, לדוגמא

לא מזהה אובייקטים אך  -למשל, אגנוזיה כאשר יש מצב נוסף בו יכולת ב' נפגעת וא' לא.  -כפולה דיסוציאציה
 קשה) שונות לאותה פונקציה מערכות שתי שקיימות העובדה את מחזקת כפולה דיסוציאציהמזהה פרצופים. 

 (.  זו טענה להפריך
 זה אצלה שנפגע מה, במוח ספציפים באיזורים פגיעות לה שהיו פציינטית. patient DF -לדיסוציאציה דוגמא
 לא היא כלומר ות,צור לזהות יכולת חוסר לה הייתה. LO, למשל ויזואלית מבחינה מאוחרים יותר איזורים אותם
 .ויזואלית מבחינה החיצוני בעולם דבר שום כמעט לזהות יכולה

 היא מהזיכרון לצייר לה יגידו אם אך, מובן לא ציור תעשה היא, תפוח של צורה להעתיק לדוגמא לה אומרים אם
  כלומר אין לה בעיה בהבנה של העולם. .התפוח את לצייר איך תדע

. )מסלול דורסלי( בעולם אוביקטים כלפי לפעולה שאחראים איזורים אותם לא הם )מסלול ונטרלי( צורה של זיהוי על שאחראים האיזורים
 . מושלמתולפעול איתו  בצורה בו לאחוז תוכל, אך האובייקט מה תדע לא היא, עיפרון DFל הציגו ,לדוגמא

Transcranial magnetic stimulation =TMS- ידי על. המוח של הפיזיולוגית הפעילות את שמשנה כלי TMS 
 יש. (נמוכה הגירוי כיוון שעוצמת הפיכה אינה שהיא פגיעה או נזק יוצרים לא) וירטואליותמוחיות  פגיעות מייצרים

 .שלו הפעילות סוג את לשנות לאיזור שגורם( מינורית פגיעה) הגולגולת דרך שחודר נקודתי חשמלי מגנטי שדה
 להפעיל יכול אני לדוגמא, סיבתיות על להסיק ניתן. וירטואליות פגיעות ויוצרים הגולגולת את חודרים לא -נותיתרו
 (. עושה האיזור מה) דיאקטיבציה /אקטיבציה אותה של התפיסתית ההתנהגותית המשמעות מה ולבדוק איזור
 האפקטיביות, יורד הדיוק מהגולגולת שמתרחקים ככל, לגולגולת שקורבים לאיזורים כללי באופן מוגבל -נותחסרו

, ולעולם אי (בקורטקס נרחב בחלק פוגעים-יחסית המון) סנטימטרים כמה של היא הרזולוציה. יורדת המכשיר של
 אפשר לדעת מה יקרה כאשר תיהיה פגיעה טוטאלית של אזור מסוים. 

 
 

 
הביולוגי שאנו רואים, ע"י אינפורמציה מינימלית מה היצור תנועה ביולוגית היא היכולת שלנו להבין . ביולוגית תנועה של תפיסה בחנו בניסוי

( לגולגולת יחסית קרוב איזור -ביולוגית תנועה של זיהוי על אחראי) STSה אזורב פגעו.  אישה? \גבר \חיה  \של תנועה, האם מדובר באדם 
 מעלות 180-ב כשהופכים אם) התמונה את מציגים שבה מהזווית מושפע זה והאם ביולוגית תנועה לזהות ביכולת פגיעה ישנה מתי בדקו
-ה כי הראה הניסוי. אחרים איזורים גם גירו, אחרים איזורים או ביולוגית תנועה על אחראי STS -ה איזור אם לדעת כדי(. השפעה אותה ישנה

STS זה עיבוד על אחראי זה שאיזור בכך תומך זה כלומר, ביולוגית תנועה של לתפיסה משמעותית הכי פגיעה מביע . 
MT ב דווקא פגיעהז -תנועה תפיסת על שאחראי מרכזי הכי האיזור-mt אם? מדוע, ביולוגית תנועה על להסיק שלנו ביכולת תפוגע לא 

 . להזיק יכולה שהייתה חזקה מניפולציה להפעיל צריך הייתי באמת בו לפגוע רוצה היתי
 . באיזור לפגוע כדי קטנה הפרעה לי מספיקה, ביולוגית תנועה על שאחראי עדין איזור שהוא STS-ב
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 הפסיכולוגית הגישה
 מה אמפירית בצורה ולמדוד להבין אפשרות שנותן הקלאסי הסט. הפסיכולוגית החוויה לבין החיצוני בעולם גירויים בין הקשר -פסיכופויזיקה

 . תופס הנבדק
 . גירוי לאתר /לגלות צריך הנבדק. משהו אין או יש האם לציין צריך הנבדק בגילוי -גילוי

 צריך ואתה בזמן שונה שהוא גירוי אותו שיש או זהים או שונים הם אם להחליט צריך ואתה גירויים שני שיהיו מחייבת הבחנה -הבחנה
 . לעצמו יחסית זהה או שונה הוא אם להחליט

 מחייב לא אך, גילוי מחייב סילום. מעלות 23 יש בחדר שכרגע להגיד לדוגמא. גבוה זה כמה, ארוך זה כמה, לדוגמא מתוק זה כמה -סילום
 (. גירויים שני בין להשוות לא, עכשיו יש כמה להגיד צריך) הבחנה

 הגודל את מזהה שאני אומר זה האם, כדור שיש מזהה אני לדוגמא אם. גילוי מחייב זיהוי. גבוה יותר תהליך שזהו תווית/תגית לתת -זיהוי
 ? מוחלט באופן שלו

 . מדויק סילום ללא להתבצע יכול זיהוי רמה באיזשהי כלומר
 

 . משהו שיש לאיתור הדרושה מינמאלית עוצמה -גילוי
 שלי יכולת/חוש לכל -מוחלט/תחתון סף של בעיקרון פועלת לאיתור שדרושה מינימלית עוצמה שאותה היא בפסיכופיזיקה יסוד הנחת

 %100 של אופטימאלי גילוי יהיה סף אותו מעל גילוי יהיה לא סף לאותו מתחת מוחלט סף יש
 לא שאתה גבוהה כך כל בעוצמה נמצא אתה. בשינוי אבחין לא אני סף אותו מעל? עליון סף מהו

 . בשינויים מבחין
, כל פעם אני משמיע את לשמיעה שלו המוחלט הסף מה לראות רוצה ואני נבדק על ניסוי מריצים

 ? בגרף כמו מדרגה אראה אני האם: אותו טון בעוצמות שונות
 אם גם המוחלט שהסף היא ההנחה. מדרגה שהיא פונקציה ולא מונוטונית פונקציה נקבל. לא

 את למדוד יכול אני אם גם. ערכי חד חד באופן ביטוי לידי יבוא לא הוא עצמה במדידה, קיים הוא
 שאותו התהליך את ימסך הרעש( חיצוני /פנימי רעש) רעש בגלל אותו אראה לא, המוחלט הסף

 . למדוד רוצה אני
 (תחתון סף) מוחלט סף מדידת

גילוי זה גילוי מקרי, כלומר, אדם חירש. כל מה שהוא מעבר לניחוש מקרי משמעותו שהנבדק  50%
  יהיה הסף המוחלט. 50%לכן מבחינה טכנית  שומע יותר מאשר הוא לא שומע.

 . גילוי לסף להגעה עד הגירוי עוצמת את מחליש/מגביר הנסיין -ההתאמה שיטת
 . בהחלטה הנבדק את מערב אתה כי חסרונות הרבה גם יש אך. מהיר -יתרון

 וברווחים )גירוי נחלש( יורדות או )גירוי מתגבר( עולות בסדרות מוצגים גירויים -הגבולות שיטת
 או משהו שומע הוא האם להגיד צריך הנבדק . הסדרות לא מתחילות באותו ערך כל פעם.קבועים

 .הסדרות כל של הסיפים ממוצע הוא המוחלט הסף. לא
ולמידה  ציפייה לפתח לא כדי? לעיתים ויורדות לעיתים עולות בסדרות להשתמש טוב זה למה
 . המוחלט הסף להורדת שיגרמו אסטרטגיות לפתח יכול עדיין הנבדק, אולם. הנבדק אצל

 
, הסדרה  (5.5)הסף הוא  6נה עולה, והנבדק שומע החל מגירוי הסדרה הראשו

 , וכך הלאה עם שאר הסדרות3.5השלישית עולה, והסף המוחלט בה הוא 
 הסף המוחלט יהיה ממוצע הסיפים של כל הסדרות. 

 
 
 
 
 
 

 מספר רב של פעמים רנדומלי באופן מוצגים גירויים -הקבועים הגירויים שיטת
הסף המוחלט קבועים מכיוון שהם נבחרים מראש )השיטה הכי נפוצה כיום(.  הגירויים הם .ומבקשים מהנבדק לומר אם יש גירוי או לא

כפונקציה של עוצמת  50%הגדול מאחוז הגילוי  –מחושב מתוך התפלגות התגובות של הנבדקים 
  ומבטלת את הטיית הנבדק. סידרתיות של הנושא את מבטלת השיטה הגירוי.

 . הסדרות אסטרטגית את מבטל: יתרון
כי כך זה  גבוה יותר סידרתיות של החיצוני התוקף - סדרתיים הם הגירויים יום היום בחיי: חסרון

 בנויים אקולוגית שלנו החושים. הזו בשיטה מהימנים פחות יהיו הסיפים כנראהבעולם האמיתי. 
 . גבולות של לטבע

 
 . לא או זהים הגירויים שני האם, לא או השתנה הגירוי האם -הבחנה

  נקראת הבדל לסף המתלווה התחושה. שינוי שנחוש בכדי מגירוי להחסיר /להוסיף שישהמינימלית  האנרגיה עוצמת -הבדל סף
Just Noticeable Difference -JND הקבועים הגירוייםת שיט או הגבולות שיטת, ההתאמה בשיטת הבדל סף למדוד ניתן . 
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 ההתאמה שיטת בעזרת( JND) הבדל סף מדידת

 . סף ההבדל הוא פונקציה של פיזור התגובות, כלומר, סטיית התקן של התגובות
 נציג לנבדק גירוי מטרה באורך מסוים וגירוי אחר באורך משתנה, וניתן לו להתאים את האורך לגירוי המטרה. למשל, 
לנבדקים להתאים עיגולים לעיגול המטרה, ואראה מהי  תןאאני . שלוההבחנה  סף מה לבדוק רוצה ואני"מ מ 20בקוטר  עיגול יש ,לדוגמא

מ"מ.  15 – 25מ"מ ונבדק אחר התאים כל עיגול בין  22- 18מ"מ כל עיגול בין  20השונות של גדלי העיגולים. למשל, נבדק אחד התאים ל
 ניתן לראות שסף ההבדל של הנבדק השני גבוה יותר )צריך שינוי גדול יותר כדי שישים לב לשינוי(. 

 גדול יותר הדיוק של הנבדק קטן יותר.  JNDככל שה
 

  הגבולות שיטת בעזרת הבדל סף מדידת
 את שואלים. באופן סדרתי )גדל או קטן( משתנה ואחד קבוע אחד, עיגולים שני לוקחים לדוגמאכפי שאמרנו, זו שיטה סדרתית. 

. השאלה אינה האם הגירוי שווה או שונה מגירוי המטרה הקבוע מהעיגול שווה/קטן/גדול המוצג העיגול האם פעם בכל הנבדק
  כמו בשיטת ההתאמה, אלא השאלה היא האם הגירוי גדול או קטן או שווה לגירוי המטרה. 

הנבדק אמר שהגירוי  28 – 26מ"מ. בגדלים  34 – 26, והצגתי לנבדקים עיגולים בגדלים מ"מ 30למשל, יש עיגול מטרה בגודל 
 הנבדק אמר שהגירוי גדול יותר.  32-34הנבדק אמר שהגירוי שווה, ובגדלים  31 – 29קטן יותר, בגדלים 

וסף ההבדל העליון )הנבדק  28.5בסדרה הזו, סף ההבדל התחתון )הנבדק מתחיל להרגיש שהגירוי קטן מהגירוי הקבוע( הוא 
 . 31.5מתחיל להרגיש שהגירוי גדול( הוא 

PSE (point of subjective equivalance) – של הסף העליון והתחתון. בסדרה הזו  ממוצעהוא ה .נקודת הדמיון הסובייקטיבי
 ו חסר בתפיסת הגירוי. מ"מ. במקרה הזה לנבדק אין הערכת יתר א 30. זה מה שהנבדק תופס כשאני מציג לו 30הוא יהיה 

. האזור הזה בין מ"מ 3בדוגמא הזו ההפרש הוא  - בין הסף העליון לסף התחתון ההפרש אז איך מודדים את ההבדל המינימלי?
 כיוון שהנבדק לא וודאי אם הגירוי השתנה, וחושב שהוא שווה לגירוי המטרה.  אזור אי הוודאות,נקרא  28.5ל 31.5

, כיוון שאזור אי הוודעות משמעותו כמה צריך להוסיף ולהחסיר לגירוי. אני 2את אזור אי הוודאות לנחלק  JNDכדי למצוא את 
 מ"מ להחסיר, וחצי להוסיף בשביל לחוש בשינוי.  3, כלומר חצי מבנפרד  להחסירו בנפרדרוצה לדעת כמה צריך להוסיף 

מ"מ,  1.5שצריך להוסיף בשביל לחוש בשינוי הוא  מ"מ, אז ההבדל המינימלי 3במילים אחרות, אם אזור אי הוודאות הוא 
 מ"מ.  1.5וההבדל המינימלי שצריך להחסיר בשביל לחוש בשינוי הוא 

מ"מ ,  31מ"מ תמיד כ 30אינו שווה לגירוי המטרה, למשל , הנבדק רואה  PSEיש לנבדקים הטיה וה לשים לב שלרוביש * 
יהיה צריך להחסיר יותר מאשר  -אינו סיטמרי  JNDהב גירוי המטרה, ואז במקרה כזה אזור אי הוודאות הוא אינו סימטרי סבי

 להוסיף בשביל לחוש בשינוי.    
 

 הקבועים הגירויים בשיטת הבדל סף מדידת
 מהשני.  גדול /קטןאחד מהעיגולים  האם הנבדק את נשאלו שמשתנה ואחד קבוע אחד, עיגולים שני פעם כל לנבדק מציגים לדוגמא

 .״גדול״ תגובות אחוז y-ה בצירו המשתנה הגירוי גודל x-ה בציר
ההתפלגות מראה שככל שהגירוי באמת גדול יותר יש אחוז גדול 

 יותר של תגובות "גדול".
 קטן וחצי -מ גדול אומר אתה מהפעמים חצי, כש %50 יהיה PSEה
ולכן  50%. נקודת הניחוש כאשר מדובר בגירוי גדול או קטן היא -מ

חוסר הבחנה בין גדול לקטן, כלומר, שוויון בין היא מבטאת 
 . הגירויים

משמעותו מתי הנבדק אומר שהגירוי גדול סף ההבדל העליון 
מהשני, נהוג בשיטת הגירוים הקבועים להתייחס לסף ההבדל 

", כיוון שהוא האמצע בין החשיבה תגובות "גדול 75%העליון כ
(. 100%גדול )( לבין הביטחון שהגירוי 50%שהגירויים שווים)

תגובות "גדול".  25%יהיה סף ההבדל התחתון מאותה סיבה 
  אזור אי הוודאות.יהיה  75ל 25והאזור שבין 

JND  כמו בשיטת הגבולות יהיה הפער בין הגירוים באזור אי
. הפער 26תגובות גדול הוא  25%ב"מ, והערך בו יש  33תגובות גדול הוא עיגול בקוטר  75%, למשל, הערך הערך בו יש 2הוודאות חלקי 

 ס"מ.  3.5שווה  JNDס"מ, וה 7 –ביניהם הוא אדור אי הוודאות 
זה אומר , קטן JNDאזור אי וודאות קטן ומכאן שעל  על מצביע)מעין מדרגה(  חד שיפוע עם נבדק. JND-ל הביטוי הוא הגרף של השיפוע

 שהאבחנה יותר מדוייקת. 
 

 בתאוריה לחוקר מאפשרים הפסיכופיזים החוקים. במדידה הצורך את למנוע זה חוקים אותם של המטרה, פסיכופיזים חוקים/קביעויות
 לעולם תפיסה בין הקשר את להבין, החיצוני הגירוי פי על רק תופס הנבדק מה ולהבין המחקר את להריץ צורךמה עצמו את לפתור

 פילוסופי /חברתי ממדע הפסיכולוגיה של למעבר ביטוי זהו. מרגיש הנבדק מה לנבא כדי מתמטי באופן הזה בקשר ולהשתמש החיצוני
 .ולנבא למדוד צריך זאת לעשות כדי, אמפירי למדע
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 וובר חוק
 הגירוי עם לינארי באופן משתנה היא, קבוע משהו לא היא הבדל בסף ביטוי לידי שבאה הרגישות
. לינארי באופן קטנה( JND בשינוי להבחין היכולת) הרזולוציה גדל שהגירוי ככל. חווה שהנבדק
 . יותר נמוכה ההבחנה יכולת, יותר גדול הבדל סף, כלומר יותר קטנה רזולוציה

הקבוע הזה מבטא מהו אחוז  .שלו וובר הקבוע את יש חוש לכל -ובר הוא ספציפי לכל גירוי קבוע 
  השינוי המינימלי שיגרום לי להגיע לסף ההבדל. וובר הבין שיכולת ההבחנה היא תמיד יחסית.

היכולת לחשוב על סיפים היא אוניברסלית ואפילו לא , יחסית תמיד היא האנושית הרזולוציה
 יחסי באופן אלא פיזיקליות ביחידות אבסולוטי באופן פועלים לא פעם אף אנחנורק אנושית. 

 .בגירוי כתלות( אחוזים)
 . באחוזים וחושבים העולם את תופסים אנחנו *

 מופר הואחוק ובר הוא מה שהאדם הממוצע תופס, אך , לא? תמיד נכוןמושלם  החוק האם
 .מושלמת בצורה מתקיים לא וובר חוק, גדולים והמאוד קטנים המאוד בגירויים, כלומר. בקצוות

למשל, יש נקודה מעליה אני לא מרגיש יותר הבדל בכאב, וגם אם נוסיף כאב פרופורציונלית 
 בנקודה הזאת אין לחוק ובר משמעות.  שלי. לגירוי אני לא ארגיש הבדל, כי הגעתי לסף העליון

 אוסיף אני אם, זה את ארגיש לא אני גרם 10 ונוסיף קילו של משקולת ניקח -וובר לחוק דוגמא
קל במש תלויה הרזולוציהגרם, אך  10הקבוע נשאר . ההבדל את ארגיש אני גרם 50גרם ל 10

 הבסיסי. 
הוא כמה צריך להוסיף או להחסיר כדי שנרגיש הבדל. מבחינה תאורטית זה  JNDלפי ההגדרה 

אמור להיות אותו דבר )אותו ערך(, סימטרי. אך, ההגדרה הזו לא תמיד באה באופן מושלם ביום 
 יום. לעיתים העיקרון התאורטי מתנגש עם המציאות. 

 להוסיף? ב JND אותו להחסיר הוא לא בהכרחב JNDלמה 
לדוגמא הוספת סוכר לכוס קפה, מידת הסוכר שצריך להוסיף כדי להרגיש שהשתנתה המתיקות, תהיה גדולה יותר לפעמים ממידת הסוכר 

שקלים,  100דוגמא נוספת, אם יהיו לי שיש להחסיר כדי להרגיש שהשתנתה המתיקות )למרות שההגדרה היבשה אומרת שהם שווים(. 
 קטן.  JND-שקלים. ככל שאני יורד בכמות הכסף שיש לי הרגישות גדלה, ה 10תר מהוספה של שקלים יהיה קשה יו 10הורדה של 

 . ככל שהגירוי קטן יותר הרזולוציה גבוהה יותר -התשובה לכך היא חוק וובר
  סילום

 כימות הקשר בין גירוי לתגובה. -חוק פסיכופיזי
בצורה  מרגיש אני מה אומר ולא שינוי שחל ארגיש אני מתי אומר וובר חוק. מרגיש שאני מה את חסר אך הגירוי את יש וובר בחוק

 . סובייקטיבית, ולכן הוא לא חוק פסיכופיזי מושלם
 . התחושה את לי שתיתן כדי המשוואה לשכלול כבסיס בוובר השתמשו אחרים חוקרים

 . שונים למקומות אותו ולוקחים כאקסיומה וובר חוק את מקבלים שניהם, הללו החוקים לשני המשותף, סטיבנס וחוק פכנר חוק
  פכנר חוק

הבין שפסיכולוגית ניתן למדוד תגובות ע"י סולם של "סיפי הבדל". הוא אומר שכל סף הבדל שווה  פכנר. הראשון הפסיכופיזי הוא החוק
ליחידת תחושה פסיכולוגית אחת. כך הוא יצר מערכת חוקים שמאפשרת למדוד תפיסה. אני יכול להגיע מהגירוי הפיזיקלי לסף הבדל 

. הפסיכולוגי בעולם לכמת שניתן משהו החיצוני בעולם לכמת שניתן העיקרון על שעלה הראשוןהוא ומסף הבדל לתחושה פסיכולוגית. 
  .מספרית לסכם שניתן משהו כאל לאדם התייחסו לא אז עד

 הנחות
לומר, כל פעם שהנבדק מרגיש הבדל בגירוי, יש כ. פסיכולוגית תחושה יחידת מהווה JND כי טוען פכנר. תקף וובר חוק: הפיזקאלי במישור

 הבדל של יחידת תחושה אחת. 
, הגירוי לעוצמת קשר ללא דבר אותו מרגיש JND .הגירוי לגודל קשר ללא אחידה תחושה יחידת מבטא אחד הבדל סף: הפסיכולוגי במישור

 .  ההבדל ביחידות התחושה הוא אותו הבדל בדיוק
ביחידות פסיכולוגיות )תחושה( השינוי הוא בדיוק אותו שינוי, בעוד  –במילים אחרות 

צריך  –שביחידות פיזיקליות )עוצמת הגירוי( השינוי כל פעם גדול יותר בגלל חוק ובר 
 להגדיל כל פעם את הגירוי בשביל לחוש הבדל.  

 . פסיכולוגיות ביחידות חש אתה מה לך להגיד יכול ואני גירוי לך מציג אני *
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  .הפיזיקאלי הגירוי X-ה ציר
 .הנבדק של התחושה Y-ה ציר

של  התחושה את ונקבל הגירוי את נציב. במדידה הצורך את שפותרת נוסחא נותן פכנר
 . הנבדק
 יש - גדל שהגירוי ככל מהשני אחד מתרחקים x-ה בציר הקווים .צליל עוצמת ,לדוגמא

 צריך גבוה שהווליום ככל ,כלומר(. וובר חוק) הפיזיקאלית ברמה יותר גדולה בהוספה צורך
 ווליום. יותר להוסיף

בגלל שיחידות התחושה . מרגיש שהנבדק למה שמתייחס y-ה ציר את בעצם מוסיף פכנר
 הנקודה -עליון סף) לפלאטו שיגיע למצב עד יקטן השיפוע x-ה בציר עולה שאני כלכשוות, 

 (.שינוי של תחושה אין שממנה
 . דוחסת פונקציה זוהי, לינארית ולא לוגריטמית היא הפונקציה*

s0 שהוא עד צליל שיש יודע לא עדיין הנבדק. התחתון הסף זהו, 0 על יושב שלא הגילוי זה 
 אבל. השתנה הגירוי כלומר, 1 תחושה יחידת היא הנבדק מבחינת s1. תחתון לסף יגיע לא

 העלייה JND עוד מוסיף שאני ככל. גירוי 0-מ ולא התחתון מהסף הספירה את מתחילים
 . קבועות y בציר היחידות אך, וובר חוק לפי לינארי באופן תעלה הפיזיקאלית

 סטיבנס חוק
 הנחות

 ככל, אלא ,קבועה לא היא סטיבנס לפי JND שמלווה התחושה. פכנר עם מסכים לא ובכך אוניברסלי לא הוא JND-ה כי טוען סטיבנס
 (. יותר גדולה גם ,JNDהבדל בתחושה,  של התחושה) יותר גדולה שינוי שמלווה התחושה גם יותר גדול שהגירוי
 .גדל שהגירוי ככל גדל ההבדל סף. תקף וובר חוק: הפיזקאלי במישור
 קבוע באחוז הגירוי העלאת, (ללא תלות בגודל הגירוי ועקב ולא) גדל שהגירוי ככל יותר גדול נתפס JND: הפסיכולוגי במישור

 . בתחושה העלייה לאחוז בהכרח שווה לא בגירוי העלייה אחוז -זאת עם. קבוע באחוז התחושה להעלאת תביא
אצל רופא שיניים התחילת הטיפול הוא מתחיל לקדוח לך בשן אתה מרגיש כאב, ולקראת סוף הטיפול כשהוא ממשיך ומוסיף כוח : דוגמא

 עם הקדחה פתאום כואב לך הרבה יותר.  
ההבדל בתחושה בסוף הטיפול שווה להבדל בתחושה בתחילת טיפול.  פכנר לפי

שוות, בגלל שבסוף הטיפול הגירוי גדול  אלסטיבנס יחידות התחושה האלה לפי 
  יותר גם התחושה גדולה יותר. 

 .לוגריטמי ולא חזקתי חוק הוא סטיבנס חוק    
לפי סטיבנס אפשר לכמת באחוזים כמה אני מרגיש שהגירוי עלה יחסית לגירוי 

 הקודם לפי עוצמתו. 
 : לתחושה הגירוי שבין הקשר את מבטאבנוסחא  החזקה מעריך

 .שלו n-ה את יש חוש לכל. 1-מ גדול שהוא מספר מאשר שונה פונקציה יוצאת 1-מ קטן כשמעריך החזקה
 : n<1 כאשר 

 קטנים לשינויים מביאים גדולים פיזיקאליים שינוייםהקבוע הפסיכולוגי קטן מהקבוע הפיזיקלי של ובר.  -דוחסים מימדים
 לאותה להגיע כדי יותר להוסיף תצטרך, העוצמה בסולם שתעלה ככל כלומרצריך להוסיף הרבה בשביל לחוש מעט, . בתפיסה
 . תחושה

 .עצוםהתחושות  טווח: יתרון
  n<1. מדויקות פחות יהיו JND-ה, טווח באותו הקפיצות של הדרגות: חסרון

 : n>1כאשר 
 למה. בתפיסה גדולים לשינויים מביאים קטנים פיזיקאליים שינויים -מנפחים מימדים

 קטן טווח. בתחושות גדולות מאוד לתחושות תביא x-ה בציר קטנות מאוד עליות? מנפחים
 לדוגמאאני אהיה רגיש מאוד לשינוים קטנים. . תחושות של עצום לטווח גורם אנרגיה של

 יכול שאתה כמה, נמוך, מוגבל שלנו התחושה טווח. גדול מאוד הוא n-ה, חשמלי שוק
 .נמוך הוא כאב להרגיש

 .קטן הכי הבדל מרגישים: יתרון
 n=1. קטן הוא התחושות טווח כי, עליון לסף מהר מאוד מגיעים: חיסרון

מימדים דוחסים הם מימדים שמאוד חשוב לי בהם להיות רגיש לטווח גדול של גירוים 
פיזקלים )ראייה שמיעה( , מימדים מנפחים הם מימדים שפחות חשוב לי הטווח ויותר חשוב 

 גירוים שיש בהם סכנה )כאב(.  –לי להיות עם אצבע על הדופק ולהיות רגיש לכל גירוי 
 : n=1כאשר 

 פונקציה. בתפיסה זהים לשינויים מביאים פיזיקאליים שינויים -פרופורציונאליים מימדים
 (. חזקתית לא) לינארית

 בתחושה השינוי כשאחוז. אחוז אותו אינו זה אך באחוזים בשינוי מדובר המקרים בשני. ובתחושה JND-ב אחרת בצורה ביטוי לידי בא השינוי
 . מנפח במימד מדובר JND של השינוי מאחוז גדול

 מרגיש אני אם, מנפח מימד זה יותר גדול %10-ב %5-ה את מרגיש אניאם , וובר הקבוע זה %5 כאב שלגבי נניח: השיניים רופא עם הדוגמא
 . %5 יהיו %5 שווים הם הקבועים שני כי אומר לינארי. דוחס מימד זה, יותר גדול %2-ב %5-ה את
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היכולת התפיסתית שלנו לא נגזרת מהרזולוציה של הגירוי, אלא מהרזוצוליה של הסביבה, וככל שהסביבה יותר גסה, גם היכולת שלנו לגבי 
כל דבר בתוך הסביבה היא יכולת גסה. הפסיכופיזיקה היא בסיס להבנה של דברים ובתוכה יש עדיין מקום לחקור את הביטוי העדין של 

 וקים אינם אקסיומות אלא בסיס לאיך אני מודד ומכמת תחושות. התפיסה האנושית. הח
 

 מחקר ששאל איך עושים אינטגרציה בין החושים? בין מה שאני שומע למה שאני רואה?
 ביטוי לידי בא זה כל. ריח לעורר יכול הוא, לרישתית שמגיעים אור גלי להפיק יכול, קול להשמיע יכול הוא, שונות איכויות יש אוביקטל

 .האוביקט את שלנו גלובאלית בתפיסה
, ביניהם להבחין שלנו בתפיסה צריכים אנחנו, לכן, אוביקט מאותו שונים חושים לשני מגיעים הדברים, ווזיואלית אודיטורית לאופנות נתייחס

 . האלה מהשיכויות אחד כל את מבטא שלנו מהחושים ומה לשני ולא אחד לאוביקט שייך מה
 אוביקט יש אם(, הקול מגלי גבוהה יותר הרבה במהירות נעים האור גלי) מהירות של שונות איכויות יש פיזיקלית מבחינה ואור לקול

 ככל ביטוי לידי בא פערה, אוביקט אותו שזה נדע עדיין ואנחנו האודיטורי המידע לפני אליי יגיע הויזואלי המידעאור  ומאיר קול שמשמיע
 לעשות יותר קשה גדול יותר שהמרחק, תחושה לסף מתחת שהם קטנים כך כל הם ההבדלים, בעיה אין קטנים במרחקים. גדל שהמרחק

המערכת התפיסתית  ושם, רבות שניות של הם וההבדלים לעיתים קילומטרים מאות הם המרחקים -ורעמים ברקים ,דוגמאל .החיבור את
 .  הדבר כאותו והברקים הרעמים את תופסים לא אנחנו התפיסתית ברמה ,האינטגרציה את העוש לא

 . וקול אור של האינטגציה נעשית איך שואל הנ״ל המחקר
 הגירויים את לנבדק מציגים .)בגלל הצורך במרחק גדול( ניסוי כחדר פוטבול במגרש נעשה המחקר

 (. מטר 50-ל מטר בין) שונים במרחקים
 והשתמשו אוזניות באמצעות לנבדק קול השמיעו הזמן באותו ,קו אורשהבזי ות לדיםנור היו הגירויים
 )מוצגים רנדומלית מספר רב של פעמים(  הקבועים הגירויים בשיטת
המטרה היא לדעת האם האור והקול ביחד,  .הקול או האורקודם?  הגיע מה להכריע צריך היה הנבדק

 בה בעיני הנבדק יש דמיון, כלומר האור והקול הם ביחד.  – PSEזוהי נקודת ה
את מרחק שונה מהנבדק. לכל אחד מהמרחקים בדקו את הפונקציה טבבגרף מכל פונקציה 

 מה הגיע קודם? החוקרים תפעלו את ההשמעה של האור והקול.  –הפסיכופיזית 
  sound delay :x-ה בציר
 שניות מילי 100-ש מבטא 100. זמנית בו השמעה מבטא 0 כאשר, הקול הושמע האור אחרי זמן כמה
 , מספרים שבמינוס משמעותם שקודם השמיעו את הקול.הקול את השמיעו האור את שהראו אחרי

  light first response :y-ה ציר
אחוז  -)כלומר .הגירויים של מהצימודים אחד בכל קודם הגיע האורשהנבדקים אמרו ש התגובות אחוז

  קטן משמעותי שרוב הנבדקים ענו שהקול הגיע קודם(
 50 של מרחק והשחור מטר מרחק מבטא האדום. מהנבדק שונים מרחקים מבטאים השונים הצבעים

 יחד הגיעו והקול האור כי מבטאים %50 המפגש נקודת. שביניהם מה כל זה באמצע והצבעים מטרים
(PSE )לאור קדימות שאין הפסיכולוגית המשמעות זו) אוביקט מאותו יצאו והקול האור הנבדק מבחינת 

 (. לקול או
 רק יחד כבאים והאור הקול את תופסים הנבדקים גדל שהמרחק ככל, במרחק כתלות משתנה PSE-ה

 יחד באו שהם ידווח הנבדק, )הגרף השחור( מהנבדק מטרים 50ב נניח. לקול דיליי מוסיף החוקר אם
 .(X)ציר  האור אחרי שניות מילי 60 הקול את משמיע אני כאשר( 50%)קו ה

הפיזיקליות  המהירות של תיקון מנגנון יש מאיתנו אחד שבכל מראה הניסוי -התוצאות של המשמעות
אנו , ושומעים רואים שאנחנו מה לאצל כ אוטומטי באופן מופיע הפיצוי. וקול אור שלשקיימות בטבע 

 אם רק כקוהרנטי האוביקט את נתפוס גדולים ממרחקים .והקול האור של במהירויות יםמתחשב
  יהםמהירות בין ההבדלים את יבטא ן האור והקולבי ההפרש

הבעיה במחקר היא שעצם שמיעת הקול מהאוזניות ולא מהאוביקט עצמו יכולה להיות בעיה בתוקף חיצוני, יכול להיות שתנאי הניסוי לא 
 מאפשרים בדיקה רגישה של שאלת המחקר. 

 ולכן יצא מחקר המשך: 

 
 המחקר מתווכח עם תוצאות המחקר הקודם. 

 אוזניות אלא מהאוביקט עצמו. החוקרים השמיעו את הקול לא מ
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 .PSEמבטא את ה 50%מהנבדק והגרפים מתארים את המרחק  בצד שמאל
קורית בפער  PSEמטר מהנבדק )ריבוע( נקודת ה 50ניתן לראות שבמרחק 

 מילישניות בין האור והקול.  125של 
בצד ימין הגרפים מבטאים את הפער בין הצגת הקול והאור כפונקציה של 

 המרחק מהנבדק. 
המחקר מראה שהנבדק שופט לפי החושים שלו, ולא לפי הידע של חוקי 

ברגע שאתה מרחיק את האובייקט, הקול המהירות השונים בין אור לקול. 
והקול ביחד פיזית מגיע מאוחר יותר מהאור, וכדי שהנבדק יחווה את האור 

 צריך להשמיע את הקול קודם. 
, לא היה Xבציר  0ביחד ) מטר, והאור והקול הופיעו 50חק הוא כשהמר

 –% מהמקרים  0(, הנבדקים תפסו את הקול כמגיע קודם בקצת מעל דיליי
 מהמקרים.  100%תפסו את האור כמגיע קודם בכמעט  –כלומר 

 
 

 

 
כשאנו מזהים פרצופים אנו משתמשים ברמזים דינמים כדי לזהות  האם. הפרצופים של הדינמקיה ועל פרצופים תפיסת על מאמר

 אנשים או לא? 
 מה, הסטטי המבנה את רק תופס לא אני פרצופים תופס שאני. דינאמי באופן הפרצופים את מציגים במאמר

, הפרצוף את מזיז הוא דינאמית בצורה איך. שלו הפנים שרירי את מניע אדם כל איך להבין הוא עושה עוד שאני
 . שלנו מהזהות חלק הם אלה כל, רגשות מביע, הבהרות מבטא הוא איך

 כדי. שלה הקבוע הפנים מבנה ואת שלה התנועתיות את דגמו, לפנים סממנים לה הצמידו, דמות לקחו בניסוי
 אני האם אותך מזהה שאני כלומר, זהות שופטים שהם התנועתיות את בחשבון לוקחים אנשים האם לבדוק

 .הפנים של סטטים ברמזים רק או דינאמים ברמזים גם משתמש
 . שונה פנים והנעת סטטי מבנה בעלי שונים אנשים הם b-ו a דמויות שתי יש

 .נעה מהדמויות אחת את אותם ולימדו נבדקים לקחו -הלמידה שלב
 למדו שהם הדמות זו רואים שהם מה האם להגיד צריכים הם, נע פרצוף של קצר קליפ להם נציג -הבחינה שלב

 . לא או
 בכל לערבב ניתן, ביניהם בפיקסלים ומערבבים סטטיות דמויות שתי לוקחים -מורפינג עברה הסטטית הדמות

 . ב׳ אדם רק זה 0, %ב׳ מאדם חצי א׳ מאדם חצי %50 50, %א׳ אדם רק זה %100 של רמה. רמות מיני
 בין ערבובים רואה הנבדק) א׳ אדם את רואה הוא מתי הנבדק את ושאלו לב׳ א׳ אדם בין מורף רואים x-ה ציר על

מהו אותו סף , א׳ אדם את לראות מתחיל הנבדק אליו שמעבר הסף מהו לבחון רצו החוקרים(. האנשים שני
  משמעותו שאני לא יודע מי הדמות.  50%ההחלטה הפסיכופיזית היא הבחנה.  .באחוזים של מורף

 שהם התנועתיות עם היה המורפי הגירוי, במקור למדו שהם התנועתיות את לנבדקים הציגו אחת בקבוצה
  )הגרף העליון עם המשולשים( .למדו

  .שונה התנועתיות, זהה הוא הסטטי הפרצוף, סטטי פרצוף אותו עם השני האדם של התנועתיות את שמו הם השנייה בקבוצה
 . ב׳ לאדם א׳ אדם בין מוחלט סף מהו, בדקו שהחוקרים מה למעשה *

 ת:תוצאו
 תנועה יש עוד כלבשביל לזהות אותו,  מסוים מאדם סטטים רמזים שליותר  קטן אחוז את העבודה שדרוש מבטא הגרפים שני בין הפער

)הסף ירד, כלומר, יש יותר  .אותם לזהות כדי שלהם הפנים של בדינמיקה משתמשים אנחנו אנשים מזהים אנחנוכש ,כלומר דינמית.
 שדרוש כדי שתזהה את האדם שהכרת. סיכוי שיגידו שזה הוא אם הם רק רואים את התנועה שלו. השאלה מהו מינימום המורף

 
 Signal detection theory האותות גילוי תיאורית

 ? התפיסתית ההחלטה על משפיעים תפיסתיים חוץ אלמנטים כיצד
ההבדל בין גילוי אותו לבין כל שאר מדידות הפסיכופיזיקה הוא שתיאורית גילוי אותות 

בודקת את מה שלא קשור לתפיסה של הגירוי אלא מאפיינים פסיכולוגים נוספים, 
התיאוריה לוקחת מרכיבים פסיכולוגים כחלק מהחישוב, בידיעה שהם משפיעים על 

 מערך התגובות של הנבדק. 
 זהיר א׳ שנבדקזה  שרואים מהניתן לומר ש אך. טוב יותר שומע א׳ נבדק הגרף לפי

 , לכן הפונקציה שלו זזה שמאלה. גירוי שיש בטוח שהוא רק ״כן״ אומר, בתגובות יותר
 שני על שמשפיעה האסטרטגיה או השמיעתית היכולת זו אם יודע לא אניכחוקר 

 אשר דבר, החוש לאיכות אסטרטגיה בין להבחין ניתן לא הגרף ע״י. הללו הנבדקים
 לקריטריון( חושיים אלמנטים) רגישות בין ההבחנה את, מראה אותות גילוי תיאורית

 (.פסיכולוגים אלמנטים)
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נבדק לא יכול לצדוק בכל מצבי העולם, אם אתה מחליט שחשוב לך מצב מסוים, אתה תקריב את המצב 
 . FA( אז כנראה יהיו לך יותר HITוהרבה  MISSאם אתה מחליט שחשוב לך לא לפספס )מעט  –מהצד השני 

, HITאך גם יותר  FAיש יותר  80-40הגרף פה מתאר את האסטרטגיה מתי להגיד כן ומתי להגיד לא: במלבן ה
 . HITאך גם פחות  FAבמלבן הקטן יש פחות 

 
 
 
 
 

 
 (.שיקרהיש רעש שסביר שיקרה ולא סביר -נורמלית מתפלג הרעש) רועשת הינה התפיסתית המערכת -
 (.והעקומה זזה ימינה לרעש מתווספים האותות) רעש של רקע על נתפסים תמיד אותות -
ין מבטא את היכולת להבחהמרחק בין שתי העקומות  – אותות לגלות בכדי הרעש על להתגבר התופס על -

 .רגישות - בין העקומות
. הניסוי תנאי לפי להשתנות יכול קבוע להיות יכול הקריטריון, החלטה לשם תחושתי קריטריון מאמץ אדם -

 שמדובר מחליט הנבדק יותר שנמוך ברגע, באות שמדובר מחליט נבדק הקיטריון את עבר שמשהו מרגע
 .ברעש

 הקריטריון יכול לנוע והרגישות נשארת קבועה.  –לתנועת הקריטריון אין שום קשר לרגישות     -
 מצבי פרופורציות את משנה זה שמאלה זז הקיטריון אם. עולם מצבי 4 נוצרים קריטריון קביעת של ברגע

  . הרגישות את משנה לא זה אבל העולם
 .לחוש שייכים שפחות הדברים מול החושית היכולת את לתאר התיאוריה נותנת לנו יכולת מתמטית

 
 
 
  

 להבחין שלנו היכולת כפי שאמרנו,:( ROC) Receiver Operating Characteristic הקולט אפיוני עקומת
 רגישות ותמתאר קו אותו על שנמצאות הנקודות כל. שלנו ההחלטות קבלת זה שמשתנה מה, משתנה לא

 . שונה החלטות קבלת אך חושית יכולה אותה, כלומר. משתנה וקריטריון קבועה
 יותר גבוהה שהרגישות ככל יותר( קמורה) תלולה תהיה העקומה -יותר גבוהה רגישות *
 שינוי אותו הוא HITב שינוי כל, מושלמת בצורה מצטלבות שהעקומותכ. מנחש הנבדק כי מביע לינארי קו *

 .FAב
פסיכולוגית, יכולה להיות קורלציה בין הרגישות לקריטריון אך תיאורטית אין קשר ביניהם והם לא אמורים  *

 להשפיע זה על זה. 
 גי. אפשר ליישם  ולהשליך את תיאורית גילוי אותו על כמעט כל תחום פסיכולו *

 
 
 
 

 
 נבחן הקשר בין הקול לבין האור שאוביקט מקרין בצורה קצת אחרת. היישום הוא של גילוי אותות. 

מול אובייקטים לא זזים, שיש עליהם נורות לדים שזזות )לפי הגשטאלט כאשר שתי נקודות  הנבדק עומד
מופיעות לסירוגין בשני מיקומים סמוכים הן נתפסות כאוביקט אחד שזז ולא כשני אוביקטים(. אם 

המרחק בין האוביקטים מספיק קטן והתדירות של האור מספיק גבוהה אני אתפוס את האוביקט כעצם 
 ותו דבר לגבי הקול, אם פעם קול מופיע בנקודה אחת ופעם באחרת אני אתפוס אותו כזז בחלל. נע. א

בדקו כיצד כל תנועה משפיעה על השניה. מטלת הנבדקים היא לומר מתי האות האודיטורי זז ימינה. 
 במקביל גם האור מופיע בכל מיני מקומות, והשאלה היא מה הקשר בין תפיסה אודיטורית של תנועה

 לבין התפסיה הויזואלית של תנועה. יכל להיות מצב שגם האור וגם הקול נעו לאותו כיוון. 
AM –  אות אודיטורי 
VM – אות ויזואלי 
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בבלוק העליון התנועה הויזואלית תמיד זזה ימינה, בגלל זה הוא נקרא בלוק מתאים עם 
 ההחלטה. ההחלטה היא ימינה והתנועה היא תמיד ימינה. 

 בבלוק התחתון התנועה הויזואלית היא תמיד שמאלה. 
כלומרף בבלוק אחד אתה צריך להחליט אם אתה שומע ימינה או שמאלה וויזואלית זה זז 

 ימינה, ובבלוק אחר זה זז תמד שמאלה. 
ואז אפשר לבדוק איך התיאום בין האודיטורי לויזואלי משפיע על הרגישות ועל הקריטריון 

תעלם מהתנועה הויזואלית? או שהיא בהכרח משפיעה על שלנו. האם אפשר לה
 הרגישות האודיטורית? 

 מה שקרה הוא שהקריטריון הושפע מאוד מההקשר הויזואלי בו הנבדק נמצא. 
 
 

 העליון.  מתוארת בגרףהרגישות 
 של הקריטריון התחתון הוא תיאור הגרף 

 הלבן הוא תנאי מתאים 
 השחור הוא תנאי לא מתאים 

 המקוקו הוא מצב בו לא היה גירוי ויזואלי כלל. 
קריטריון שלילי משמעותו שאני אומר יותר "כן" מה שמגדיל את הפגיעות וגם מגדיל את 

 הטעויות. 
אך באותו ניסוי בו הקריטריון השתנה,  .ניתן לראות שהקריטריון הושפע מהמרכיב הויזואלי

מלמד אותי בו אני נמצא. זה הויזואלי הרגישות האודיטורית לא זזה ולא הושפעה מההקשר 
 שיש דיסוציאציה בין רגישות לקריטריון. שתי היכולות האלה הן בלתי תלויות. 
אין  כשאין לדים שנדלקים בניסוי )הקו המקווקו(, הביצועים שלי הם טובים יותר כי

 אלמנטים ויזואלים שמשפיעים על האות האודיטורי. 
 זה לא מצב קלאסי של גילוי אותות כי יש בו הבחנה של ימין או שמאל ולא גילוי של גירוי. 

 
 

 
יש מחקר הדמיה שמתעסק בהרבה שאלות פסיכולוגיות של תהליכים מוחיים. אחד הקשיים 

יסיות התנהגותיות שקיימות לבין הדרך להסיק בתחום הזה הוא הגישור של הפער בין תופעות בס
מסקנות על פעילות מוחית לגביהן. קשר מאוד לראות דברים קלאסים בהדמיה )לדוגמא, קשה 

 לראות את המקבילה המוחית של חוקים פסיכופיזים, קשה לראות את חוק ובר במוח(. 
  .FMRIתן לראות זאת בבמאמר הזה תקדימי כי הוא הראשון שלקח את גילוי אותות ובחן האם ני

השאלה היא עד כמה המאפיינים הבסיסים של גילוי אותו באים לידי ביטוי באזורי ראייה מוחיים 
מוקדמים. לא נצפה שעל הרשתית אני אראה משהו שמשקף את היכולת שלי לגלות אותו כי 
ות הרשתית לא תשקף את מערך ההחלטות שלי ולא תשקף רעשים פנימיים. אך האם ניתן לרא

 בקורטקס?  V1ביטוי להחלטה ב 
( או אנכיים A,Bלנבדק הוצג גירוי מהיא וההחלטה היתה האם הוא רואה קווים אופקיים )בתמונות  

 (.C,D)בתמונות 
 (. אות+רעש= אות) לאות רעש בין להבחין צריכים נבדקיםכלומר, ה

  .ניגודיות ואוריינטציהל יםרגישיש נוירונים ש V1ב
 (. אות) b את מהפעמים וחצי( רעש) a את פעמים בחצי רואים הם

מצב עולם מסוים ולראות איך הוא יבוא  על להסתכל הדרך לבחון את תיאורית גילוי אותות היא
 לפי, קבועה היא והאות קבוע הוא הרעש המקרים בכל הרשתית עללביטוי בפעילות מוחית. 

למה . שניהם לפי מתקבלת ההחלטהו, עליו נוסף והאות רנדומאלי הוא הרעש האותות גילוי תאורית
בחלק מהמקרים זה יהיה מעל הקריטריון ובחלק מתחת? אם התגובה הנוירונלית עולה על סף 

הקריטריון אני אומר "כן" ואם היא נמוכה אני אגיד "לא". מכאן עולה שבמצב בו מוצגת לי אות, אני 
 יי הן "כן". תגובותאצפה לראות פעילות נוירונלית גבוהה ביותר כאשר 
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 V1-ל התגובות: גרפים

 ״כן״ אמר הנבדק hit-בש הוא הבדלה ,miss-וב hit-ב מוצג בדיוק הגירוי אותו
 .״לא״ אמר הנבדק miss-וב

 יותר תהיה hit-שב מצפים אנחנו האות עוצמת על התבסס הוא אכן אם
 , למרות שמה שנופל עללקריטריון מעבר שזה אומר זה, v1-ב אקטיבציה

 . הרשתית הוא אותו גירוי
 ״כן״ אמר שנבדק פעם כל. במוח שקורה מה בדיוק שזה מלמדות התוצאות

 אומר הוא בו פעמים מאשר יותר גבוהה מוחית פעילות על התבססוא ה
 . ״לא״
 . האותות גילוי תאורית פי על שלי התגובות של ביטוי יש v1-ב אפילו

אני מקבל את ההחלטה למרות הרעשים שיש בתוכי. אני יכול לראות סימנים 
שיש רעש שמשפיע על ההחלטה שלי, הרעש הזה מציב סף שמעבר אליו 

 אני אומר "כן". 
כי  v1אם אני ארצה להבין את הקשר בין חשיבה לפעילות מוחית אני אלך ל

 הוא נקי מרעשים יחסית. 
א אינה רק מה שנופל על הרשתית, זה אפשר להבין שהפעילות המוחית הי

 . להתנהגות מוחית פעילות בין הקשר את מראה
 
 
 

 ווזואלית ותפיסה חישה
 שעוברת חשמלית לאינפורמציה)אור(  אלקטרומגנטית אינפורמציה של התמרה יש ברשתית

 מסלול דרך מידע מעביר המרכזי הראיה עצב. המוח לשאר המרכזי הראיה עצב דרך הלאה
אלא  V1יש מסלולים שמגיעים לקורטס לא דרך  .לקורטקס, v1 דרך LJN דרך, המרכזי הראיה

 דרך אזורים פרימטיבים יותר במוח.
 עובר והימני ימין להמיספרה עוברים השמאליים הראיה ששדות כך לבתטמצ האינפורמציה

 של ייצוג יש v1-ב מהמיספרות אחת שבכל כך מהעיניים אחת בכל קורהזה , שמאל להמיספרה
 .ההמספרה לאותה המנוגד הראייה שדה

 
 הגל אורך כאשר. אלקטרומגנטיים גליםמה שנופל על הרשתית הם  -אלקטרומגנטית אנרגיה

 וככל הגל של חזרות שתי בין המרחק זה הגל אורך. יותר נמוךהוא  התדר יותר גבוה הוא
 . נמוכה שהתדירות אומר זה גבוה שהמרחק

כמובן שהעין האנושית מסוגלת לתפוס , נראה גל אורכי נקראים לראות יכולים שאנחנו גל אורכי
 טווח מסוים של אנרגיה וכל שאר האנרגיה הולכת לאיבוד ולא מתרגמת לתהליכי תפיסה. 

 . הנתפס הצבע את קובע גל אורך של המאפיינים אחד. ויזואלית לחוויה מתגרםש הוא זה הגל טווח
 אינו הוא צבע אבל רציף משתנה הוא גל אורך אומנם, גל אורך של לינארי לא תרגום הוא צבע

 של שלנו סובייקטיבי תרגום -בחוץ שקורה מה לא שהוא גוונים בין מעבר יש כי רציף משתנה
 לשני זה את מתרגמים אנחנו, אך סולם אותם על הם וצהוב כחול אנרגיה מבחינת. רציפה סביבה
 . שונים צבעים

 
 העין מבנה

 וספציפית הרשתית על האינפורמציה את למקד היא העדשה של המטרה: העדשה תפקיד
)זיהוי  ראיה חדות שמאפשרת גבוהה הכי בצפיפות cons הרבה הכי יש האבפובי. האבפובי

. יותר קטנים פרטים לראות לו שמאפשר יותר קטן שטח על אחראי מהפוטורצפטורים אחד כל, פרטים(
 . ממוקד פחות הוא האהפובי על נשבר שלא מה

 את מתקנים ואז מהפוביה יותר רחוק או יותר קרוב נופלת שהאינפורמציה להיות יכול ראיה בעיות שישכ
  .מתאימות ראיה העדשות עם זה

 האופטימלי המרחק מתבגרים שאנחנו ככלהמיקוד הטבעי של העין משתנה. , צורתה את משנה העין
 זה גדל.  70ס"מ ואילו בגיל  15-20המרחק הוא  20-30בגיל . גדל לקריאה
 אנרגיה בין ההתמרה את שעושים rods-ו cones הפוטורצפטורים יושבים ברשתית :רשתית

 . אחר באופן הרשתית על מפוזרים הפוטורצפטורים. חשמלית לאנרגיה אלקטרומגנטית
rods- תנועה, וצל אור, לילה ראית. 

cones- בין היחס .צבע ראית, פרטים, יום לראית בעיקר מיועדים cones ו-rods 
 . קנים מליון 120-וכ מדוכים מיליון 6-כ רשתית בכל
 . מהפוביה מתרחקים שאנחנו ככל יורד cones-ה שמספר זה בתמונה שרואים מה

 . בפוביה נמצאים לא לגמרי rods, אחרת מתנהגים rods-ו
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blind spot :היא הראיה בשדה חור חווים לא שאנחנו הסיבה- 
 v1-, כנראה בשלב ההמידע את משלים המוח .1
 משלימה הראש של התזוזה .2
ולכן מה שאני חווה כבליינד בעין אחת לא נחווה כבליינד בעין  השניה בעין נקודה אותה על נופל לא” חור”ה, השניה העין את יש .3

 במצב הנדיר שהמיקום בשתי העיניים הוא על הנקודה העיוורת, אז המוח משלים את המידע.  השנייה.
(Dark adaptation) הלחשיכ הסתגלות 

  כלומר, סף ההבחנה יורד.  ,לאור יתר רגישותל גורמת לחשיכה אדפטציה
 . משתפרת שלי הראיה בעצם אבל לחושך רגיש פחות אניזה אומר ש, לחושך אדפטציה עובר אניאם 
 יש. לחושך נחשפים לא כמעט אנחנו, נכחדת חיה זו? לחשיכה אדפצטיה עם הבעיה מה

 . סמארטפון, ותאורה חשמל
 שני בין שונה האדפטציה. rods-וה cons-ה של אדפטציה קיימת, לינארית לא היא האדפטציה

 .אלו פוטורצפטורים
 לבדוק והמטרה פסיכופיזית בשיטה אור לו מקרינים, פיקסציה בנקודת להתרכז מהנבדק מבקשים

 (.האבפובי מוקרןאינו  האור) לאור הסף את
 X ירצ בחשכה זמן,  y צירהסף מתואר ב

מתאר את ההסתגלות של הקונס, כשמקרינים את האור על הפוביאה, בה יש רק קונס,  הגרף הירוק
 ניתן לראות שההסתגלות שלהם קצרה ומוגבלת, ומהר מאוד נכנסת לקו ישר אופקי. 

מתבסס גם על האדפטציה של הקונס וגם על האדפטציה של הרודס. אין אף מקום בעין  הכחול הגרף
 . זמן לאורך הנבדקשני הפוטורצפטורים של  של בסף השיפור את יבטאשיש רק רודס, ולכן גרף זה 

 חמש שאחרי הירוק הגרף את נראה( cones רק rods אין שבה) האהפובי על הנקודה את נקרין אם
 . לפלטו מגיע דקות

זה בגלל שהגרף הכחול  )כחול מינוס ירוק(. מהכחול הירוק של ההחסרה ידי על מגיעים האדום גרףל
הוא האדפטציה המשותפת של קונס ורודס, ואם אני רוצה לראות מהי האדפטציה של הרודס בלבד, 

 את האדפטציה של הקונס. ממנה נצטרך להחסיר 
 20 אחרי נמוך מאוד לסף מגיעיםכלומר, , ממושכת יותר rods-ה של האדפטציהאפשר לראות בגרף 

-ה של הסף את עובר לא rods-ה של ראיה טווח באיזור שנופל מה כל דקות 25 אחרי. בחשיכה דקות
cones ,התפיסתית החוויה מבחינת אפור בגווני יהיה שם שיפול מה כל. 

 
 שונים גל לאורכי ומדוכים קנים של ברגישות הבדלים

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .הפוטורצפטור של ההתנהגות את מתארת, גל לאורכי rodsה של הרגישות את שמתארת העקומה

 –)למשל בתמונה  קטנה הרגישות נקודה מאותה מתרחק שאתה ככל, רגיש יותר הוא שאליומיטבי  אופטימלי גל אורך יש פוטורצפטור לכל
  מ"מ הוא מיטבי(( 500גל באורך 

 . אחד rods של סוג קיים. וארוכים בינוניים, קצרים גלים: cones של סוגים 3 יש
 רגיש rods-שה האופטימאלי הגל אורך לא הוא אליו רגיש cones-שה האופטימאלי הגל אורך
. פחות cones-ה, מאוד אליו רגישים יהיו rodsה כחלחל ירוק בגוון גל אורך לדוגמא. אליו

 .אדום נראהכן  cones-ב אבל, אותו תראה לא rods בראית אדום אוביקט
 .Purkinje shift-ל מויגר הבדלים אלה בין הרגישות של הפוטורצפטורים

אחרי שבאמת עברתי אדפטציה לחושך, בכמה דקות של חושך מוחלט, החוויה 
התפיסתית משתנה. כשהאור כל כך נמוך עד שרק הרודס רגישים לאינפורמציה, 

אני אראה גווני אפור. אך מה שהיה קודם )באור יום( אדום נתפס כשחור, ומה 
רודס לא רגישים לאורכי גל גבוהים שהיה קודם ירוק נתפס כלבן. זה קורה בגלל ש

 לסביבה(.   . )לכן דשא בלילה נראה בהיר יחסיתכמו אדום, אך כן רגישים לגלי ירוק
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  התכנסות
 . נמוכה רזולוציה, לאור יותר רגישים -rods קנים

 הסף, לפרטים יותר רגישים. בפוביאה בעיקר, גבוהה רזולוציה, לאור רגישים פחות -cones מדוכים
 . גבוה יותר שלהם

 .התכנסות ידי על זאת להסביר ניתן? קורה זה למה
 של שונות ברמות נוירונים של תיווך קודם עוברת היא, הראיה לעצב עוברת לא האינפורמציה

 .התכנסות נקראזה  -פוטורצפטורים כמה של פעילות שסוכמים גנגליון תאי לדוגמא כמו הרטינה
קורה ) עליו שאחראי אחד גנגליון תא יש תא שלכל כלומר, אפסית התכנסות יש שבו מצב ניקח
 גנגליון עליהם שאחראי תאים 5 יש שלדוגמא משמעותית יותר התכנסות מולו וניקח( cones בתאי
 .יותר גדולה מרחביות אבל)סף גבוה יותר(  נמוכה יותר לרזולוציה גורםזה (, rods קורה בתאי) אחד

בתנאי תאורה  מהפוטורצפטורים אחד כל על נופלים (אור של גודל יחידת) פוטונים 2 למשל, אם
במצב כזה הגנגליון אוסף מידע מרחבי  ., אז חייבת להיות התכנסותפוטונים 10 הואבו הגנגליון מגיב הוא  אור לראיית המוחלט הסףו, נמוכה

כל פוטורצפטור והגנגליון שצמוד לו ירו יותר, כי  שלו. במצב בו אין התכנסות,מכממה פוטורצפטורים ויורה רק כאשר הוא מגיע לסף המוחלט 
  הסך המוחלט נמוך יותר, אבל ללא איסוף של מידע מרחבי. 

 . גבוהה יותר רגישות מרוויחו נמוכה רזולוציה של מחיר משלם אתה התנכסות יותר שיש ככל

 
 ועכבה עירור -פשוטות נוירונים רשתות
 . הגירוי לגודל רגישות הן, ועכבה עירור של בדרך ביניהן מחוברות נוירונים רשתות

, לכאורה ככל שאציג גירוי גדול במרכז השדה הרצפטיבי, יהיו העליונה במצב התכנסותבתמונה 
ן התא יגיב בצורה לינארית לגודל שעובר לגנגליון יהיה חזק יותר. לכיותר תאים מעוררים והמסר 

הוא אינו ככל שהגירוי גדול יותר התא ירה יותר. אך למעשה הרשת אינה לינארית והארגון  –הגירוי 
בדיוק כמו בתמונה הימנית. העלייה אינה אינסופית, יש תאורה מסוימת שגורמת לתא גנגליון 

 לעכבה. 
 מה קורה ברשתית? 

יו מאורגנים במציאות זה נראה יותר כמו בתמונה התחתונה, במקום שכל הפוטורצפטורים יה
לאקסיטציה, רק אלה שבמרכז גורם לאקסיטציה ואלה שבפרירפריה יגרמו לאינהיבציה. זה אומר 
שאם אגדיל מספיק את הגירוי ואגיע לפריפריה של התא אז התא ירה פחות. במילים אחרות, לכל 

יון יורה תא ברשתית יש אזור אינהיביטורי ואקסיטטורי כך שכאשר הגירוי מגיע לגודל מסוים הגנגל
 פחות. זה נקרא אינהיביציה לטראלית.

 תא של הפעולה דפוס את משנה אור גירוי שבו ברשתית אזור (:Receptive filed) רצפטיבי שדה
 . התא של הראיה שדה -אחרות במילים. גנגליון

 : טווחים משני מורכב b התא של הראיה שדה לדוגמא
 בקצב ירה התא גירוי יותר מציג שאתה ככל, התא של המרכזי לטווח גירוי תקרין אם -מרכזי טווח

 .יותר מהיר
בהיר  גירוי נקרין אם. ושל הירי קצב את יקטין א,ת אותו של המעכב השדה -פריפריאלי טווח

 . פחות בהיר צבע  - יותר חלש גירוי יראה המרכזי הגירוי על שאחראי התאאז  ,של התא בשוליים
בצורה ברורה וחדה. זה  מתאר קווי לראות לנו מאפשר זהה למה העכבה הזאת טובה? המנגנון

אומר שהרשתית גורמת לי לעבד אינפורמציה ויזואלית בצורה שאינה מתוחכמת שמשקפת את היכולות של המערכת לתפוס 
 אובייקטים, את קווי המתאר שתוחמים אותם ובשינוי בהירות בין אוביקטים. 

The hermann grid  
 ?למה, וכשאני לא מתמקד בהם הלבנים בצמתים תמיד הם הצליליות

 ולכן זה פחות לבן אני אראה בציההיאינ יותר שיש ככל, מהפריפריה יבציההאינ כיוונימקורות לבן ולכן יש יותר  יותר יש בצומת
 . לבן פחות להתפס ללבן גורמת הלבן על ביציההיהאינ. בצמתים ךושח

החלק השחור בסריג השדה הרצפיטי הוא קטן יותר, מספיק קטן עד שמת בגלל שבפוביאה זה קורה רק כשאני לא מתמקד בצו
 אינו בפריפריה של התא, ואז האינהיביציה הלטרלית לא משמעותית ולא גורמת לי לראות פחות לבן.  

Mach bands 
 ההסיב .אותם תופסים שאנחנו איך ביןבין המציאות ל ברורים פחות הרבה הם השונות הבהירויות בין המעבר איזורי

 .latteral hinibition איה, וכנבחנים אחד מהשני מעברי הבהירויות כמודגשים את תופסים שאנחנו
 . כהה מלבןעל אותו  d-ו c, בהיר מלבן אותו על נקודות שתי b-ו a את ניקח
 ההבדל את תופסים היינוולא היתה עכבה לטרלית,  הרשתית על נופל שהיה מה אתבדיוק  תופסים היינו אם -( b) גרף
 . d-ל a בין ההבדל כמו בדיוק c-ל b בין

 ההבדל את תופסים אנחנו לטראלית יביציההאינ שיש בגלל - (c) גרף
 .d-ל a של הבדלמה יותר גדולכ c-ל b  בין

a ו-b על אבל, בהירות אותה בעלי הם a יותר גבוהה ביציההאינ יש 
 פחות מקבל b-ו ה,גבוה בהירות של לאיזורים יותר קרובה שהיא בגלל

ונוצרת  .בהיר יותר יתפס b לכן, כי הוא באזור פחות בהיר עכבה
 הדגשה במעבר בין הבהירויות. 
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  בהירות של אשליות שמבטאות תופעות
 Simultaneous contrast 

 .הנורמלי המנגנון את להבין יכול אני האשליה דרך
 עכבה יותר ישזה בגלל ש. מהימני יותר כהה נתפס השמאליהמלבן ש היא האשליה
 . לימני בהשוואה השמאלי במלבן מהפריפריה לטארלית

 .שלו הסביבה רקע על נתפס תמיד אוביקט
White’s illusion 

 .יותר ככהה הימני את תופסים אנחנואך , בפועל זהה המלבנים שני של הבהירות
 מצב מנבאת יביציהינהאכי . לטארלית ניביציההאי ידי על מסובר להיות יכול לא זה

יותר כי הוא  חזקה לטראלית יביציההאינ לתת אמור שמאלישל ה הרקע - מזה הפוך
 . יותר ככהה להיתפס אמוריותר בהיר, והוא 

, מה נתפס כאוביקט ומה נתפס קוגנטיבי תפיסתי -גבוה יותר במנגנון כאן מדובר
כרקע. האוביקטים מושווים לסביבה שלהם מה שגורם לאוביקט להיתפס בהיר יותר 

 כשהוא ברקע. 
 השחמט כלי אשליית

 לאשליה הגורמים. ם למרות שהם נראים בגוון שונה לגמריבבהירות זהים השחמט כלי
 שהרקע שלו הואלו שחור ולמטה יש אוביקט למעלה יש אוביקט שהרקע ש ,רבים הם

 , וההפך. לאוביקט שמסתיר אותו להיראות כההגורם ברקע עננים לבנים. ענן לבן 
 לנו מספיק לכן ,ולבן שחור יש, אפורים שחמט כלי שאין בחיים יודעים אנחנובנוסף, 

 . כשחורים ולבנים אותם לקטלג כדי של סביבתם בבהירות השונ הבדל
 לקורטקס מהעין וויזואלי מידע מעבר
  LGN (Leteral Geniculate Nucleus)- שהוא בתלמוס גרעין

, v1 אל מהרשתית מגיעה אחד מצד LGN-ב האינפורמציה. v1 אל המרכזי הראיה עצב עובר שדרכו ממשק נקודת
 להוות היא המטרה, ברשתית לייצוג קרובה יחסית האינפורמציה. עצמו מהקורטקס אות מקבל שני מצד

 . נקייה מרעשים הלאהאת האינפורמציה  להעביר ,האינפורמציה איכות ושיפור סינון, ממסר נקודת
לכל נקודה יש  –שכבות ולפי ארגון רטינופוטי  6הארגון בהם הוא לפי  , שמאלי וימני.LGN שני יש

וברשתית כל נקודה לאיזה נקודה היא מתאימה  v1יש ייצוג ברשתית. כלומר, אפשר למפות ב
 . השכבות הן: LGNב

vocellularrPa- 4 מדוכים ברובם, גבוהה ברזולוציה תאים, קטנים   תאים, (6-3ת )מספרים שכבו ,
 .וטקסטורה צבע, צורה תפיסת על אחראים

שהן קונטרה  2השכבות יש  4יש יותר שכבות פרבו כי יש יותר אינפורמציה שהיא פרבו. מבין 
 שהן איפסי לטרליות.  2לטרליות ו

Magnocellular- 2 תפיסת, תנועה תפיסת על אחראים, קנים ברובם, יותר גדולים תאים, שכבות 
 . גוונים בין הבדלים, לילה

 היא קונטרה.  1היא איפסי ושכבה  1מבין שתי השכבות שכבה 
V1-Striate cortex - 

 משם מתחילה האינפורמציה להתפצל לשאר אזורי הקורטקס. 
 בין מיפוי יש -רטינוטופית בצורה האינפורמציה את שמייצג, לקורטקס האינפורמציה עוברת v1-מ

 . v1-ב המיקום לבין ברשתית המיקום
. אפשר לראות מהתמונה שלפוביאה יש יצוג יתר בקורטקס. לינארי הוא לא לרשתית v1 שבין קשרה

, מספר הנוירונים שמוקדם לתאים מהפוביאה הרזולוציה מבחינת גדול איזור הוא הפוביאה של האיזור
 .קורטיקאלית הגברה נקראגדול יותר ממספר הנוירונים שמוקדשים לכל אזור אחר ברשתית. זה 

 כביכול . לפוביאה מוקדש מהשטח v1 % ,10-ב בקורטקסאך משטח הרשתית,  0.1%הפוביאה מהווה 
 ? למה, 10יותר כמו פי  זה בפועל ךא 1000 פי של הגברה לי יש

 נוירונים, אחידה היאבין כל התאים  הצפיפות v1-ב. גבוהה יותר הרבהשל התאים  הצפיפות בפוביאה
 את משכללים אם ולכן .פריפריהכמו נוירונים ששייכים ל צפיפות באותה הם v1-ב לפוביאה ששיכים

 1000ולא פי  10פי  בעצםזה  הצפיפות
Visual angle על הרשתית הדימוי לגודל מדד היא הראיה זווית  

 אותו אוביקט יכול ליפול על הרשתית בזויות ראייה שונות, זה תלוי במרחק שלו מהרשתית. 
 כך כל לא זה אך במטרים /בסנטימטרים עליו לדווח ניתן. גירוי גודל של הנושא על דבברל יכולים חוקרים כך -במעלותנמדדת  ראיה זווית

 של או נתונים מספק אני גירוי של גודל הביעל רוצה אני כאשר ולכן הרשתית על שנופל מה זה שקובע מה .המרחק בגלל אינפורמטיבי
 . במעלות שנמדד הרשתית על גודלשל  נתון מספק שאני או, ומרחק גודל
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 . FMRI באמצעות קורטיקאלית הגברה על שמדבר מאמר
 .   v1אוביקט נבדקה האקטיבציה בלכל מוצגים לנבדק אוביקטים שונים במרחקים שונים מהפוביאה. 

של כל אחד מהנבדקים. הנקודה האדומה גדולה יותר מהנקודה הירוקה, סה אומר   v1בתמונה רואים את ה
הופעל כשהצגתי לו את הגירוי קרוב לפוביאה. ככל שאני מתקרב לפוביאה הפעילות  v1ששטח גדול יותר ב

 הגברה קורטיקלית. אותו גירוי פיזיקלי מיוג באופן שונה כתלות בכמה הוא קרוב לפוביאה.  –גדולה יותר  v1ב
ככל שלנבדק יש שטח גדול יותר שמוקדש לפוביאה, היכולת הפסיכופיזית שלו תיהיה טובה יותר 

 .כשהגירוים מוצגים בפוביאה
  

 v1-ב נוירונים של שונים סוגים
 התאים מורכבים יותר כי הם אמורים לגרום לתפיסת צורה, אובייקטים ותנועה.    v1ב

simple cells- נתון וגודל באוריינטציה לקווים מגיבים. 
complex cells- נתון בכיוון לעיתים, בתנועה באוריינטציה לקווים מגיבים. 

End stopped cells- וכולי בתנועה פינות היוצרים קווים כמו יותר מורכבים צירופים . 
. תאים של שונים סוגים יש, יותר מורכבים תאים יש. גירויים של שונות לאיכויות רגישים v1-ב התאים
 גירויים של תכוניות לקלוט אפשרות v1-ב יוצר זה כל. מסוימים לכיוונים תנועות, קומבינציות, גודל, לאוריינצטיות שמגיבים תאים: לדוגמא

 .אוטנטית יחסית בצורה אמיתיים
 (Spatial frequency) שונות מרחבית לתדירות שרגישים תאים

 גירוי. גבוהה רזולוציהב /הרטינה על צפוף הגירוי כמה עד -מרחבית תדירות
  נשים לב לפרטים הקטנים. ש בכך מתבטא גבוהה רזולוציה עם

 צפיפות יותר שיש ככל, שטח ביחידת הפיקסלים מספר לפי הז את מודדים
 .גבוהה יותר המרחבית התדירות, גבוהה יותר הרזולוציה

 בתדירויות אינפורמציההם  המתאר קווי .פרטים לגבי אינפורמציה :לדוגמא
 םה בהירויות של שונים וסוגים ואור צל, גסה חלוקה. הגבוהות

 .הנמוכה בתדירות האינפורמציה
 את נצטרךין אותיות ב להבחין כדי. בצרכים תלוי? חשוב יותר מה

 כללי באופן להבחין כדי אותנו תשמש נמוכה ורזולוציה, הגבוהות הרזולוציות
 . נוף של כלליות טקסטורות, גירוי של בתנועה
 מרחבית לתדירות ספציפיים נוירונים

, גבוהותת, מסוימו לתדירויות שאחראיות נוירונים של אוכלוסיות יש v1-ב
 לאיזורים אינפורמציה אותה של העברה על ואחראים בינוניות, נמוכות
 . שונים

 אוכלוסיות תאים שרגישות לתדירויות שונות. 3בגרפים רואים 
 מרחבית תדירות: x-ה ציר
 . גבוה הכי הנויריון של הירי קצב מתי. תדירות לאותה נוריון אותו של אופטימלית רגישות: y-ה ציר

 . cו bבגרף הכחול רגישה יותר לתדירויות גבוהות מאשר  aאוכלוסיית 
 ות את זה גם בניסוים התנהגותיים:אפשר לרא

 אדפטציה לתדירות מרחבית 
 הרבה פעמים עד שהירי של הנוירונים מסוימת תדירות רק לנבדק אראה אדפטציה תיעשה ע"י כך שאני

 ,אדפטציה עשיתי להש בתדירות רק אבל ,זיהוי של פסיכופיזית מטלה נבדקל ניתן. ניהיה נמוך יותר
ירי לא ה כי ונראה ,אדפטציה עברה שלא אחרת ת נוירוניםבאוכלוסי בדיקה לנבדק נעשה, ובנוסף

 שונות נוריונים אוכלוסיות שיש נראה כך. תתדירונוירונים שלא עברו אדפטציה לאותה בהשתנה 
 . שונות תדירויות על שאחראיות

  Spatial frequency) מרחבית לתדירות מאדפטציה כתוצאה אשליות
אחכ עוברים להסתכל על הקו בין המלבנים . השמאליים המלבנים שני בין הקו על דקה במשך מסתכלים
 נתפס למעלה הימני המלבן ,(זהים שהם למרות) לתחתון העליון של הצפיפות בין הבדלים רואיםהימנים, ו

 . יותר צפוף
כשהסתכלנו על הקו בין  -מרחבית תדירות מבחינת והתחתון העליון לשדה שונה אדפטציה העברנוזה בגלל ש

. גבוהות לתדירויות והתחתון נמוכה לתדירות אדפטציה עבר העליון הויזואלי השדההמלבנים השמאליים, 
 הגבוהות התדירויות את קולטים לא בתחתון ,תדירות מבחינת זהים שדותה שניש , למרותאדפטציהה אחרי

 נתפס ימיןמ התחתון המלבןולכן ובעליון לא קולטים את התדירויות הנמוכות.  (אליהם רגישים לאכי כבר )
 והעליון בתדירויות גבוהות יותר.   יותר נמוכות בתדירויות

 
 
 

   

;  
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Kamitani & Tong (2005). Decoding the visual and subjective contents of the human brain  
 לקרוא יכול אני האם -להתנהגות מוחית פעילות שבין הקשר את לבדוק היא הניסוי של המטרה

 . שהוצג גירוי של האוריינטציה את v1 מתוך
 נוירונים אלפי עשרות יש )פיקסל תלת מימדי, יחידת שטח במוח( ווקסל כלעל  fMRI-ב? הבעיה מה

 . אוריינטציות מיני כל יש שבתוכם
אלגוריתם  המערכת את לימדו ,הוקסלים כלהירי ב על האינפורמציה מתוך, החוקריםלמרות זאת, 

אני יכול להבין מה הנבדק  v1שיכול לנבא אוריינטציה על סמך פעילות מוחית. כלומר, מתוך האות ב
  שונות של התגובות(. ה על מלמד הקו של העוביראה. )
 :הניסוי המשך

)בזוית של  ללבנים ולעיתים מעלות( 45)שנמצאים בזוית של  השחורים לקווים לעיתים קשב להפנותהנבדקים מ מבקשים
 מעלות( 135

מעלות, וכשהם התמקדו בקווים השחורים  135כשנבדקים הפנו קשב לגירוים הלבנים, המודל ניבא שהם רואים זווית של 
מה הוא חושב עכשיו.  במילים אחרות, על –מעלות. כלומר, יש לי יכולת להבין במה הנבדק מתמקד  45המודל ניבא זוית של 

 אני יכול להבין מה הפרשנות של נבדק לתמונה מסוימת. 
 
 

Furmanki & Engel (2000). An oblique effect in human primary visual cortex 
, מאוזנת או מאונכת בצורה מוצגים שונים כשגירויים. גירוי של שונות לאוריינטציות v1-ב אקטיבציה

 שרגישים תאים /איזורים יותר יש, כלומר. אלכסונית זווית מאשר יותר גבוהה היא האקטיבציה
  .oblique effect נקרא , זהמאונכות או מאוזנות לאוריינטציות

 
without primary  Pegna, Khated, Lazeyras & Seghier (2005). Discriminating emotional faces

visual cortices involves the right amygdala. 
 להיות אמורה לא זה במצב. נפגע v1-ש במצב קורה מה, blinde sight שנקראת תופעה קיימת

 הניחוש, מטלות לבצע מהם שמבקשיםכ אלהכ פציינטים, אך. לקורטקס שעוברת ויזואלית אינפורמציה
   V1ראייתית לא דרך  אינפורמציה איזשהי עוברת כלומר, chance מעל הוא

ים שמגיע יותר פרימיטיביים מאיזורים עובר מידעה שקורית כי להניח חייביםש תופעה זו
 .לקורטקס

 .פיםפרצו של להבעה רגישות מראה באמיגדלה האקטיבציה אך v1 ללא נבדקת יש זה בניסוי
  כלומר יש פעילות שמבחינה בין הבעות שונות. 

 
 

 אובייקטים ותפיסת גבוהים תפיסה תהליכי
 ?בקורטקס מיוצג וויזואלי מידע כיצד
 יכולותהן  ,תכוניות על מושתת הארגון דרכי v2-ו v1-ב, הראשוניים הראיה במסלולי בעיקר -תכוניות לפי ייצוג

 ידוע( מורכבים יותר אלמנטים) תנועה כיוון, פינות כמו מורכבות יותר להיות יכולות, זווית גודל כמו פשוטות להיות
 . וברורה פשוטה בצורה אובייקטים ליצור היא המטרה, תכוניות לאותן שרגישים v1-ב תכונות שהן

 המסלול :ראייה מסלולי שני יש. שונים ויזואליים ייצוגים על לדבר אפשר יותר גבוהים ראייה תהליכי על שמדובר
 :שונות וויזואליות פונקציות לשתי מתפצלים ואז, v2-ו v1-מ המידע את שואביםש, והונטראלי הדורסאלי

 . החיצונית בסביבה אוביקטים עם אינטרקציה על בעיקר אחראי הדורסלי המסלול
 . אובייקטים זיהוי על בעיקר שאחראי הוונטראלי המסלול

 כמו. גירויים /אוביקטיים של מסוימות קטגוריות על שאחראים במוח איזורים ישנם -ווזואליות קטגוריות לפי ייצוג
 באיזוריםהאזורים האלה לרוב . וכדומה פרצופים זיהוי, דינמיים אלמנטים על שאחראי איזור, צורה תפיסת על שאחראי איזור למשל

אותם אוזרים פחות או יותר נצפים באותו מיקום במוח. כלומר, אצל רובנו כשנראה פרצופים  –יש התאמה בין אנשים שונים . הוונטרלים
 וכו'.  MTהאוקסיפיטלית, אם נראה תנועה נקבל פעילות בנגלה אזור בהמיספרה הימנית, אם נראה אובייקטים נקבל פעילות באונה 

 
 
 

 לא מסויימים אובייקטים שיש יודעים ושאנחנו פרצופים מזהים שאנחנו זה, למדייונאיבית  פשטנית יאלאזורים ה זו שחלוקה הטעונים יש
 רשתית פעילות פי על מורכבת יותר בצורה מאורגן שהמוח היא האלטרנטיבה, מסויים מוחי איזור להיות חייב כזאת קטגורייה שלכל אומר

 . איזורים פי על רק ולא כוללת
 . איזורים פי על הקטגוריאלית הגישה את מבקר המאמר
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האקסבי הציג לנבדקים קטגוריות שונות של אוביקטים, כמו בקבוקים, מספריים, פרצופים וכו'. השאלה היא האם נמצא 
אזור לקטגורית הבקבוקים? למה לא? הרי לא הגיוני שהמוח ייראה את העולם רק בצורה קטגוריאלית כי יש אינסוף 

 קטגוריות שצריכות מקום במוח. 
בין התגובה של המוח לגירויים מאותה קטגוריה. מצאו מתאם מאוד גבוה בין קטגוריה ברמה האופרציונלית, השוו 

לעצמה, אך גם מצאו מתאמים בין קטגוריות שונות. יש פה הסתכלות רשתית על הפעילות בכל המוח ולא רק על 
 פעילות באזור מסוים. 

 
שהאדום זה פעילות של  כל המוח הויזואלי, בתמונה רואים את הקורלציות שמצאו. ההבדל בין הגרף האדום לכתום הוא 

מה שמענין זה  .FFAהכתום זה הפעילות ללא האזור שהכי מגיב לאותה קטגוריה, למשל בקטגורית הפרצופים זה ללא ה
שעדיין הקורלציות גבוהות, כלומר כל המוח מגיב באותה דרך לקטגוריה, אז מי שאחראי לעיבוד הקטגוריה הוא לא האזור 

 א הפעילות הרשתית הכוללת בכל המוח.  הבלבדי, אל
הטענה היא שהראייה של אקטיבציה לפי קטגוריות היא ראייה פשטנית, דפוס הפעילות המוחית הוא זה שקובע איזה 

 קטגוריה המוח מזהה, ולא האזור שיורה.  
עם שאר  FFAאבל מה שלא תקין זה הקישוריות של ה FFAלמשל, אצל חולי פרוסופגנוזיה רואים פעילות תקינה לגמרי ב

 המוח ולכן הם לא מזהים פרצופים. 
 

 
 V1מחקר שבו הסתכלו על מפת האזורים לפי קטגוריות, והניחו שהקטגוריזציה היא מסיבה אבולוציונות. הטענה היא שכמו שב

לות רטינוטופית. עם השניפ המוח הויזואלי התמקצע לפי וברשתית יש התנהגות רטינוטופית, כך במוח הויזואלי המוקדם יותר היתה פעי
פרצופים, הם גירוי מרכזי וקטן, כשאני קטגוריות, שלא נוצרו סתם אלא הם תולדה של כמה רטינוטופית הם נפלו קרוב לפוביאה. למשל 

ק מהפוביאה לקח על עצמו זיהוי איזור יותר רחוממוקם באזור יחסית פוביאלי.  FFAמתמקד בפרצוף הוא נופל על הפוביאה, וזה למה ה
 של מיקום כמו נופים, בתים וכו׳ שנופלים על איזורים פריפריאליים. 

 קטגורייה. לפי הארגון המוחי העתיק הוא זה שקבע את המיקום העכשווי של אותם איזורים מתקדמים יותר 
 

 ( תהליכית -ההתנהגותית ברמה) אובייקטים וזיהוי תפיסת
האתגר של המערכת הוא להבין מהי צורת האוביקט מתוך יצוג על , הרשתית על אחרת להראות יכול דבר אותווממרחק שונה  שונות מזוויות

  .מצבית מבחינה לגמריי ולהתעלם האובייקט את לזהות היא שלי המטרההרשתית. 
 (.המוטורי המוח ולא) זיהוי לצורך התפיסתי המוח על מדברים, הוונטראלית למערכת קשורהזיהוי 

  הגשטאלט גישת
 מתרגמת אינפורמציה רשתית שאינה חד משמעית לכדי תפיסה קוהרנטית של אוביקט. מנסה לתאר מהי הדרך שהמערכת התפיסתית 

 .רועשת שהיא ויזואלית סביבה מתוך אוביקטים מזהים אנחנו כיצד של העקרונות את הניחה גישהה
אך אנו רואים קוביה בגלל חוקי הגשטלט שמכריחים את המערכת לתפוס , בתמונה משמאל אין באמת קוביה, לדוגמא

 . תופסים אנחנו שבו הדרך על משפיע top down-ה הזה במקרה. קוביה, המשכיות, דמות ורקע וכו'
פים את מה שנופל על הרשתית אלא תפיסה אנו לא יכולים לא לתפוס את העולם לפי אותם עקרונות גשטאלט, שאינם משק

אם נרצה לצאת מהחוקיות ונבקש מנבדקים לעשות משהו כנגד התפיסה האופטימלית הם לא מה שקיים במציאות.  של
 יצליחו. אי אפשר לא לתפוס את העולם לפי דמות ורקע. 

• pragnaz-  ,(. הגשטאלט של כוללני עקרון) פשוטההכי  בצורה העולם את נתפוס אנחנועיקרון הפשטות
עד כמה הקלט שנופל על הרשתית מתורגם למערך הגיוני בעולם שיהיה הכי פשוט. התמונה 

עם הטבעות נתפסות כטבעות. היה אפשר לפרק את התמונה לאובייקטים מורכבים יותר 
שיכולים להסביר מה קורה עם הטבעות, אך אנחנו לא נבין את זה כי אנו תופסים את העולם 

 בצורה הכי פשוטה. 
 קונסיסטנטית בצורה העולם את לתפוס לנו שגורמות מוחיות מגבלות הם הגשטאלט לש החוקים

 חוסר של במחיר העולם את יעילה יותר בצורה לאבד לנו גורמת היא, פונקציה יש להטייה, מוטה
 . שם קורה מה באמת להבין יכולת
 ?אחרת ולא אוביקטים של בצורה העולם את מארגנים למה

 . החיצוני בעולם שמופיע מה זה תבניות כי -תבניות בתפיסת עוסק הגשטאלט
 ? כאובייקט להתפס לחלקים גורם מה

ה קבוצת לאות כשייכים יתפסו הם דומיםדברים ה אם -Law of similarity הדמיון עקרון •
 .אוביקטים

• Law of good continuation - דומה למציאותש בצורה זה את זה ממשיכים שני קווים אם ,
 כשני הקווים את לארגן קל הכי זה האמיתי בעולם. קוהרנטית בצורה אותם נתפוס אנחנו

 . מסויים בכיוון המשכיות בעלי אוביקטים
• Law of proximity - אובייקט מאותו כחלק יתפסו הם לשני אחד קרובים שדברים ככל . 
• Low of common fate - אוביקט מאותו כחלק נתפסים כיוון באותו יםשנע דברים . 
• Law of closure  מושלמת בצורה ותסגור לא הם אם גם צורות במוחנו לסגור נטה אנחנו -סגירות . 
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• Law of familiarity  העולם את לתפוס חיבים אנחנו, לרקע דמות בין הפרדה -מוכרות של עקרון 
 להתמודד ניתן לא? למה. פחות מורכבת בצורה שנעבד הווזיואלי בעולם חלק יש תמיד. רקעים ישנב

 הדמות שהוא לחלק קדימות לתת צריך תמיד לכן זמנית בו הוויזואלית האינפורמציה כל עם
  . כרקע ולא כדמות להתפס סיכוי יותר להם יש מכירים שאנחנו דברים. מהרקע ולהתעלם

 . כדמות השחורים החיצים את ולא win הכיתוב את נראה רובנו
 

 
Common region- אובייקט מאותו כחלק יתפסו מתאר קו אותו ידי על שתחומים דברים. 

connectedness אובייקט מאותו כחלק יתפסו הם ,אלמנטים שני בין ואחבר קו אקח םא -חיבוריות. 
ynchronyS  אוביקט מאותו כחלק יתפסו, תדירות באותה שמופיעים דברים -סינכרון  

שיותר נפוץ מה שיש קונפליקט בין עקרונות גשטאלט שונים תמיד עיקרון אחד יהיה יותר דומיננטי מהאחר על פי כ
 בטבע. 
 לרקע דמות בין הפרדה על המשפיעים גורמים

 . כרקע או כדמות להתפס אלמנט או לדמות גורם מה -
 . מדמותורחוק  גדול יותר הוא שרקע מכיוון כדמות להתפס סיכוי יותר לו יש קטן יותר הוא שאלמנט ככל -
הצבעים לא קובעים אלא  ,הסימטריה קובעת -האדום והצהוב. כדמות להתפס סיכוי יותר יש מטריםיס דבריםל -

בחלק הימני של התמונה הצהוב נתפס דמות ובחלק השמאלי האדום נתפס בדמות. מה שגורם לכך  הארגון.
 הוא הסימטריות. 

אנחנו תופסים את האפור כרקע מכיוון  כדמות.גירוי מוכר יותר סביר שייתפס  -
שאנחנו תופסים את השחור כגלים )דמות(. אם היינו הופכים את התמונה 

 היינו תופסים את האפור כדמות.
 .בזווית דברים מאשר ומאוזנים מאונכים דברים מעדיפים אנחנו -
 %75-ב, דמותכ בעיניהם פסתנ מה נבדקים שואלים אם( A) -האדום והירוק -

 הדבר מעלות 90-ב התמונה את כשהופכים( B. )כדמות נתפס האדום
 רקיע קו הוא כאן האפקט. כדמות האדום את תופסים בערך %50 משתנה
 . כאופק נתפס הרקיע -הירוק, a בתמונה

-  
  וויזואליות לטרנספורמציות מעבר אובייקטים זיהוי

 
 

 תפיסה על מתבססים image description models אחד וסוג  top down מתהליכי מושפעת שלנו שהתפיסה טוען מודלים של אחד סוג
 . שם שנמצא האובייקט את לזהות מסוגלים אנחנו, הפיקסלים של החישוב ידי על עצמו הגירוי מתוך boutom up בעיקרה שהיא

 . top down עקרונות בעלי יותר הם הגשטאלט. יםדומיננט top down תהליכי כמה עד הוא הללו המשפחות של המרכזי ההבדל
 
 

גאונים. כל אוביקט אפשר לפרק לחלק הכי בסיסי שניתן לפירוק וברגע שאני מבין  –בידרמן טען שאנו מזהים אובייקטים לפי מרכיבים 
ממה אוביקט עשוי אני מבין את הצורה שלו. הגאון של האוביקטים הם יחידות שנמצאות בזיכרון האנושי, 

 , ידע של גאונים שבאמצעותו אני מפרש את העולם. TOP DOWNכלומר תהליך גבוה של 
 יונית לזהות אוביקטים לפי גאונים כיוון ש:זה פונקציונלית הג

אוביקט יכול ליפול על הרשתית בצורות שונות, אך לא משנה כיצד גאונים יפלו על הרשתית יהיה קל  -
 לזהות אותם. 

 הם גם מאוד שונים ומובחנים אחד מהשני לכן אי אפשר לטעות ביניהם. )קוביה מול גליל(.  -
סינים מפני רעש ויזואלי, גם אם הם מוסתרים אני אזהה אותם. קשה מאוד לפגוע בזיהוי שלהם, הם ח -

 יהיה לי קל לזהות את הגאונים מהם האוביקט מורכב ולכן יהיה קל לזהות את האוביקט. 
כשיש אוביקט ממוסך ברעש, אם הרעש מפריע לזהות את הגאונים אני לא אזהה את האוביקט אך אם הרעש לא מפריע 

 כמו בתמונה.  –את האוביקט  אזההלזיהוי הגאונים אני 

 
מחקר שעוסק בדרך שבין פירוק אוביקט לגאונים לאפקטיביות בהבנה שאוביקטים הם בעלי צורה מסוימת ללא תלות 

 באורינטציה בה הם מוצגים לנבדק.  
הם בדקו זאת עי שימוש באוביקטים מומצאים בעלי צורות פשוטות. הם מציגים לנבדק את האוביקטים בכל מיני זויות מרחביות. הנבדק 

 צריך לענות האם מה שהוא ראה זה אותו אוביקט. 
 לא פגעתי בגאונים של האוביקט, אלא פגעתי בפרופורציה שלהם )מתחתי את האוביקט(.  –מניפולציה מטרית 

NAP –  .מניפולציה אחרת, בה משנים את הגאונים של האוביקט 
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 אם הנבדק מפריד את האוביקטים לגאונים, יהיה לו קל להבין שבזויות שונות האוביקט הוא אותו אוביקט. 
 מזהים אובייקטים מעבר לזווית באותה איכות, אם יש חוסר שינוי ברור בגאונים.אנשים  -ממצאים

   ברגע שעיוותתי גאון מסויים, קשה להבין אם זה אותו אובייקט או אובייקט אחר מזוויות שונות. 
 הפירוק לגאונים הוא זה שאחראי ליכולת של אנשים לזהות אוביקטים בזוויות שונות. 

  .גאונים לפי מזהים לא שאנחנו מראים אחרים מחקרים
 : פרצופים תפיסת של בהקשר תמונתיים מודלים מול קטגוריאליים למודלים דוגמאות

אני צריך לפרק תמונה . boutom up -מהגירוי לגמרי שנובע כתהליך פרצופים תפיסת על לדבר אפשר
 של ברמה הבנה איטית על מדבר המודללקווי מתאר ואז אני יכול להגיע להבנה של הפרצוף. 

 כך ואחר זווית של ארגון יש. יותר גבוהים לאיזורים ועד v1-מ החל בהיררכיה שעולה מוחי ארגון
 שבסוף תכוניות על מבוסס הכל. וכדומה וזוויות גדלים של וקומבינציה זוויות כמה של ארגון

 . בתמונה הפיקסלים על שמבוסס מודל הוא כזה מודל. ראייה של לזווית מעבר פרצוף מזהים
 הנ״ל במודל שתומך מאמר

 שהפעילות לכך גורמת אשר, פעמים מספר גירוי של הצגה תוך באדפטציה השתמשו במאמר
 . יורדת המוחית

 אותם של הפיקסלים את ומערבבים פרצופים שני לוקחים -במורפינג השתמשו הם, כן כמו
 . שונות ברמות הפרצופים

ואת האדפטציה של  FFA-ב המוחית הפעילות את בדקוהציגו לנבדקים זוגות של פרצופים, 
 דרגות 0 כלומר -M0 -זהים הם הפרצופים ששני ברמה הפרצופים את להציג ניתן). הפעילות
 .דרגות( M6-6ו מורפינג של דרגות 3-ב השתמשו -M3, מורפינג

 כלומר, יותר נמוכה היא האדפטציה ,יותר גדול הוא בפיקסלים שההבדל ככל כי מראות התוצאות
)יש יותר פעילות(, וככל שאין הבדל, האדפטציה גבוהה יותר )יש  יותר גבוהה היא האקטיבציה

זה מראה שבתפיסת פרצופים יש יצוג מוחי של מה שנופל על הרשתית ולא . פחות פעילות(
 תהליכי ידע גבוה. 

 

 
 . הסטרוקטוראלי במודל תומכות אשר אחרות תוצאות שמראה מאמר

 ומרלין צ׳רטא מרגרט עם מורפינג עשו בניסוי, צ׳רטא מרגרט היא הרבה בה שמשתמשים הדמויות אחת באנגליה -פרצופים של קטגוריזציה
 . מונרו
 שרואים הדפוסאת מרלין או טאצ'ר?  – בתמונה תופסים הם מה נבדקים שואליםככ? לא או? הדמויות שתי בין הדרגתי מעבר רואים האם
(. כמרלין רק נתפסטאצ'ר  40)% 100 לכמעט 0 מכמעטבתפיסה  קפיצה יש, לינאריות פה אין, קטגוריאלי הוא

אם אין שום שינוי בתפיסה עד לנקודה מסוימת אז לנבדקים יש סף שמעבר אליו הם ערים אליו ומתחתיו הם 
 , לפי פיקסלים.BOTTOM UPלא רגישים אליו. זה לא מתאים לטענה שהכל נעשה 

 .מונרו כמרלין התמונה את תופס אני בהם המקרים אחוז y-ה ציר
 .מורפינג x-ה ציר

אך ( שווה x-ה בציר המרחק) זהה הוא פיקסלים מבחינת 3-ל 2 בין וההבדל 2-ל 1 בין ההבדל, תמונות 3 לקחו
 כשתי נתפסות 3-ו 2, דמות אותה נתפסים 2-ו 1. 3-ל 2 ובין 2-ל 1 בין משמעותי הבדל יש תפיסתית מבחינה

 . אחרת חוויה יש חוויה מבחינת, פער אותו יש פיקסלים מבחינת, שונות דמויות
within- 2ל 1המרחק בין  .דמות אותה של היא החוויה  

between- 3ל 2המרחק בין . שונה דמות  . 
 . אדפטציה באמצעות האקטיבציה את לבדוק כדי fMRI-ל והכניסו הנתונים את לקחו

גבוהה יותר האדפטציה ב"בתוך" . שלנו לתפיסה מקבילה שמאוד בצורה התמונות את מייצג FFA-ה
-ב האקטיבציהמהאדפטציה ב"בין" למרות שזה אותו הבדל בפיקסלים. כלומר הנבדקים חוו את אותה דמות. 

FFA לעומתו  .קטגוריאלית אלא תמונתית לא היאOFA  הימני לא מראה אדפטציה, הוא דווקא יורה לפי
 הפיקסלים ולא קטגוריאלית. 

 והניסוי מוכרים שאינם אנשים הם הראשון בניסוי שהפרצופים מכיוון הניסויים בשני מנוגדים הממצאים
 .  אחר באופן מייוצגים מוכרים ולא מוכרים שפרצופים ייתכן(. top down) מוכרות נשים שתי מראה השני
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  צבע תפיסת

 למה החוויה כלכך אחרת כשמדובר על עולם צבעוני מול עולם בשחור לבן? 
  צבע תפיסת של פונקציות

 חויוה של תפיסת צבע מחדדת לנו את היכולת להבחין בין דמות לרקע.  - ורקע דמות בין הפרדה
 לעיתים .מוסווה הוא האובייקט כאשר באובייקטים להבחין, לאתר לי מאפשר צבע -איתור וזיהוי
 לפי, וירקות פירות כמו באובייקטים לעיתים, אותם לזהות לנו שעוזר מה טיפוסי צבע יש לאובייקטים

 (. לדוגמא לא או מקולקל הוא האם) האוביקט איכות את לזהות יכול אני הצבע
 צבע ותפיסת גל אורך
 במרחב שנעה שונים גל באורכי אלקטרומגנטית אנרגיה, הצבע את שקובע מה בעצם זה גל אורך

 .לרשתית ומגיעה
 . גל אורך מבחינת NM מטר ננו 350-800 בין נע הנראה האור תחום
 יותר גל האורך גבוהה יותר שהתדירות ככל, זמן ביחידת עצמו על לחזור לגל לוקח זמן כמה= גל אורך
 .קצר
 (. בטבע צבע אין) הגירוי של סובייקטיבית איכות אלא, הגירוי של פיזקאלית איכות לא היא צבע

, האובייקט עלמאירים  המלאכותי האור או שהשמש מכך כתוצאה נוצר הרשתית על שנופל האור*
 . הזה בתהליך פאסיבים אנחנו

 ואחר אדום תופס אני שאם אומר זה. 700 גל אורך יש, אדום כזה דבר אין ,שלנו בראש רק הוא צבע *
  .נדע לא פעם אף, אדום אותו בהכרח לא זה אדום תופס

 צבע ותפיסת אובייקטים של פיזיקאליים מאפיינים
 אובייקט ישמה שקובע את צבע האוביקט זה אורכי הגל שהוא מחזיר. מה עושה אותו כחול?  – כחול אובייקט

 הגל אורכי שאר, לכחול שמתאימים מסויימת בתדירות אור גלי זה שמוקרן ממנו ומה אור גלי עליו שנופלים
ההקרנה הזאת נופלת על הרשתית שמתרגמת את זה לצבע. האוביקט מקרין גם אורכי גל . באובייקט נבלעים

 לכחול וגם אורכי גל דומים, של ירוק, אך אנו תופסים כחול בלבד.שמתאימים 
 . שלו הבליעה ואת שלו ההשתקפות את קובע החומר של הכימי ההרכב *

 .גל אורך x-ה ציר
 )גבוה יותר = מקרין יותר( .אחרים גל אורכי ובולע שונים גל אורכי משקף חומר אותו כמה עד y-ה ציר
 דברים שכוללים, 500ל 400בין  קצרים גל אורכי של משורה חוץ הכל את בולע -הכחול הצבע של גרף

 .ירוק וקצת ככחול שנתפסים
  בולע אורכי גל קצרים ומקרין אורכי גל ארוכים. –הצבע האדום 

אוביקט בגווני אפור הוא אוביקט שמקרין ובולע במידה ? אפור בגווני או צבעוני יהיה אובייקט אם קובע מה
 שווה את כל אורכי הגל. אם כולם נבלעים באותה מידה אז אין אורך גל דומיננטי ולכן נראה גוון אפור. 

 הגלים. אורכי האובייקט בולע את כל  -הצבע השחור
 . הגל אורכי כל את מושלמת בצורה מקרין -לבן צבע

ה את הטכנולוגיה להקרין אורכי גל מסוימים ברמות שונות יחסית לאורכי גל אחרים, לטלוויזיות החדשות הית
 מה שיצר צבע על הרשתית במקום אפור. 

  צבע של מימדים 3
1.  -Hue(הנתפס הצבע) הגל אורכי שאר פני על מועדפת בצורה שמוקרן הגל אורך -גוון. 
2. brightness - יותר כבהיר נתפסאז הצבע של עוצמת הגל  האמפליטודה את מגדיל אתה אם. גל עוצמת -בהירות. 
3. Saturation - אוביקט שמקרין רק אורכי גל . הוא פחות מעורבב עם לבן נקי יותר צבעככל שה. לבן ע צב עם ערבוב מידת -רוויה

 ספציפים הוא יותר רווי ונקי. 
 ( Helmholtz-Young) צבע לתפיסת הטריכרומטית התיאוריה

 .וארוכים בינוניים, קצרים גל אורכי: אוכלוסיות תת משלוש שמורכבת cones-ה של פוטורצפטורים מערכת ידי על צבע תופסים אנחנו
סוגים שונים של פוטורצפטורים שמתווכים תפיסת צבע, אפשר לבדוק התנהגותית את  3בגלל שיש 

 התפיסה שלנו. 
 ובצבע בגוון תואם שיהיה כדי ימין מצד גירוי להתאים צריך הנבדקבו  - התאמה של פסיכופיזי ניסוי

 . הנדרש לצבע להגיע כדי צבעים מערבב אני. שמאל צדאוביקט בל
בניסוי תפעלו את מספר הזרקורים שדרושים כדי להגיע לצבע. האם אפשר להגיע לביצוע אופטימלי 

 אז שונה גל אורך שיקרינו זרקורים 3 לי יתנו אם רקבעזרת זרקור אחד? לא. גם לא בעזרת שני זרקורים. 
מקורות אור  3אם אני מסוגל לבצע בצורה אופטימלית כשיש  .מושלם שיהיה לעירבוב להגיע אצליח אני

 אוכלוסיות נוירונליות שרגישות לאותם מקורות אור.   3זה אומר שיש 
. הגוונים מלוא את להפיק יכד כזאת רגישות להראות תוכל ה״זרקורים״ אותם את לקלוט שמתאימות אוכלוסיות 3 לה שיש מערכת רק

 זרקורים 4 אתן אני אם. הזו למערכת שרגישות אוכלוסיות 3 של מערכת שיש המשמעות, זרקורים 3 לפחות מצריך הזה שהניסוי העובדה
  כי אין עוד אוכלוסיה שיכולה לקלוט אותו. ישתפרו לא הביצועיים
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 .שונה גל לאורך רגישה אחת שכל אוכלוסיות תת 3מ מורכבים cones-ה
 אותו את שיכלול נורה /זרקור /יום אור אוכלוסיה על יפול אם? הזה הטווח משמעות מה

 לירי יובילו קרובים גל אורכי, אוכלוסייה אותה של מקסימאלי לירי יגרום הוא, גל אורך
 . מאופטימאלי פחות

  צבעיים ערבוב
כשאני מפעיל את כל האוכלוסיות ברמות פעילות שונות נוצרת חוויה של צבע כתוצאה 

 אחד שכל להיות יכולמהיחס של הפעילויות של כל אחת מהאוכלוסיות. 
 Long-וה middle-ה שבה חוויה זה צהוב לדוגמא. אחרת ברמה יופעל מהפוטורצפטורים

 (.יסוד צבעי שני של ערבוב) מופעל לא short-וה יחד מופעלים
 :צבעים ערבובים סוגי 2
 של ערבוב לדוגמא ,הצבע של מנטיםיהפג עם משחקים כאשררמה הפיזיקלית,  -Subtractive color mixture חיסורי צבעים ערבוב.1

 . החומר של הכימי המבנה עם משחקים, גועש צבעי
 בצבע זרקורים עם לדוגמא ,האור מקור עם שמשחקיםכ הרשתית,ברמת  -Additive color mixture( חיבורי) אדטיבי צבעיים ערבוב.2

 . העין על /לבן נייר על שמוקרנים שונה
 החווה התפיסתית היא קומבינציה בין הערבוב החיסורי והחיבורי . 

subtractive color mixture   
 כחולו צהובשאני משנה את ההרכב הכימי של הצבע. כשמערבבים בין  כזה הוא צבע של חיסורי ערבוב

למה דווקא ירוק? התערבות של שני פיגמנטים בולעת ומקרינה את כל מה שהצבעים לפני . נוצר ירוק
 התערובת הקרינו ובלעו. 

, וירוק צהובגלי מ חוץ הכל את בלע וצהוב, וירוק כחולגלי  מקצת חוץ הכל את בלע כחולהצבע ה אם
את מה ששני הצבעים לא בולעים  הוא תבלע לא שהיא הדבר, וכחול צהוב כולל הכל את תבלע התערובת
  .הירוק וזה -לחלחטין 

 . לבן ירכיבו ולבן לבן רק, שלה המקורות כל את תבלע התערובת כי, גואש מצבעי לבן ליצור אפשר אי לכן
 כלומר. שלה במקור שהיו הגל אורכי כל את שבועלת תערובת אייצר אני אם היא שחור ליצור היחידה הדרך
 חוץ כולם את בולע וצהוב מארוכים חוץ כולם את בולע אדום, מקצרים חוץ הגל אורכי את בולע כחול

  צבע שחור.   – הכל את שבולעת תערובת אייצר אני שלושתם את אערבב שאני. מבינוניים
Additive color mixture 

 . לרשתית יותר גבוהה באנרגיה יגיע זה אנרגיה יותר שתוסיף ככל
 על מאירים אם. וארוך בינוני, קצר: אחר גל באורך אור מקרין אחד שכל זרקורים שלושה יש חיבוריערבוב ב

 נראה ובירוק באדום נאיר אם, ירוק נראה אנחנו בירוק נאיר אםצבע הוא תוצאה של תאורה, . עליו שנופל מה כל את קריןמ הנייר, לבן נייר
 ישתקפו הגל אורכי כל כי, הבחנה חוסר נראהכזה  איזור באותו, הרשתית על וירוק אדום כחול יפול ,כחולאדום ירוק וב נאיר אם, וירוק אדום

 וזה יוצר חוויה של לבן.  -עוצמה באותה הרשתית על
בעירבוב חיבורי לא ניתן לעולם להגיע לשחור. הדרך היחידה להגיע לשחור היא אפס אנרגיה, לא להאיר * 

 כלום )חושך(. 
 אים הוא קומבינציה של תכונות של החומר + תכונות של התאורה. בעולם האמיתי מה שאנו רו

  צבע תפיסת לבין השונים רצפטורים-הפוטו סוגי מספר בין היחס
  ?צבע לחוות כדי צריכים שאנחנו cones של המינימום מה
 שבחוץ האור לאומגיב  סופח הפוטורצפטור כמה :y-ה ציר
  גל אורך :x-ה ציר

 פוטורצפטור אחד: 
ננומטר. באורך הזה הוא ירה בקצב  550בתמונה יש פוטורצפטור שרגיש בצורה אופטימלית לאורך גל של 

  הכי גבוה, ככל שאתרחק מאורך גל זה אחוז הבליעה שלו יהיה נמוך יותר ויגרום לתגובה חלשה יותר. 
בכך שמדובר  האם התא יבחין. 590-ו 550 באורכים – הרשתית על שמוקרנים גל אורכי שני ישבמצב ש

   בשני מקורות שונים של אור?
 כן, המוח יקבל אות שונה. 

 פוטונים 2000 של בעוצמה 590 ךגל באורו, פוטונים 1000של  בעוצמה 550 קרינים גל באורךמ :אחר מצבב
 .העוצמה את הפחתתי את האופטימליות של אורך הגל אבל הגברתי כלומר

 של ירי ה כמותלאות יביאו שונות תאורה בעוצמות שונים גל אורכי שני -אות שווה  יקבל המוחהפעם 
 הגוון) תדירותאורך גל לעוצמת תאורה, בין  בין יבחין לא פעם אף למוח שמועבר מה, כלומר .הפוטורצפטור

 . שניהם של קומבינציה תהיה תמידהתפיסה שלנו , לבהירות( הנתפס
 (. ביניהם להבחנה בסיס אין) לבהירות תדירות בין נבחין לא -קטגוריות ידע לא פעם אף אחד פוטורצפטור

 ולכן פוטורצפטור אחד אינו מספיק לתפיסת צבע, אלא רק לתפיסת רמת בהירות בגווני אפור. 
 :פוטורצפטורים שני

 . שונה גל לאורך רגישהוא  כלומר, אחרת תגובתיות יש שניפוטורצפטור הל
 הם(, 550והקודם  אורך גל 500-)החדש רגיש ל שונה גל לאורך רגיש אחד שכל פוטורצפטורים שני יש אם

כדי לבלבל כל אחד . גיב בצורה שונהי מהם אחד כל כי, הגל אורךבין ל התאורה עוצמת בין יתבלבלו לעולם
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תדירויות  2מהנוירונים צריך להשתמש בעקומה שלו ובערכים שלו, אי אפשר ליצור מצב שבו שתי העקומות בו"ז יראו את אותו קצב ירי ל
 שונות לעוצמות תאורה שונות. 

אורה, כי ותפריד בין אורך הגל לבין עוצמת הת גל באורך להבחנה רגישה תהיה פוטורצפטורים שני יש שבה מערכת, נוירונאלית מבחינה
 אותם נתפוס ולא גל אורכי שני בין שנבחין אומר זה .המוח אף פעם לא יוכל לקבל את אותו דפוס ירי על צבע מסוים משני הפוטורצפטורים

 . בלבד בהירות של אחד רצף על
המשאבים שיש לה לבין  איזון בין יסתית עושהפת, אבל המערכת ה2כמובן ששלושה פוטורצפטורים יהיו מדויקים יותר מלמה לא שלושה? 

 שניים זה מספיק, שלושה בה כמובן יותר טוב אבל לא תמיד הכרחי.  התרומה של כל אחד מהם.
 

 צבע בתפיסת ליקויים
-Monochromatic color perception - אלא גווני אפור.  הפגיעה  צבע של קטגוריה תופסים לא, אחד פוטורצפטור של בסיס על הכל תופסים

  יכולה להיות מולדת כתוצאה מבעיה ברשתית, או מפגיעה מוחית נדירות. 
-Dichromatic color perception - יש להם יכולת לתפוס צבע, אבל היא מוגבלת , פיגמנטים שני רק להם שיש אנשים

בתמונה, הוא יראה צהוב וכחול בזמן שהשאר רואים כחול  –סוגים של קונס. יש גוונים שהוא לא רואה  3יחסית למי שיש 
 צהוב ואדום. 

 3לקחת אנשים שלהם  פוטורצפטורים תופסים את העולם מבחינת צבע? 2איך אנשים שיש להם כיצד ניתן למדוד 
cones 2-בעין אחת ו cones .בעין השנייה וכך ניתן להשוות בין העיניים שלו 

-Anomalous trichromatic color perception - של לממוצע יחסית) מסויים בטווח גל אורכי בין מבחינים שלא אנשים 
 של ענותהיה טווחמה שקורה הוא ש, הצבעים של בהבחנה ביטוי לידי באה הפגיעה. cones 3 בעלי אבל(, האוכלוסייה

ן בטווח ולכ ענותהיה טווח מבחינת אוכלוסיות שתי של חפיפה יש -ורחב מספיק  אופטימאלי לא הוא האוכלוסיות אחת
 . החפיפה הזו האדם רואה אותו גוון

 (Hering) Opponent process theory of color vision 
 שהוכחה אלטרנטיבית תיאוריה זו, כרומטית -טרה בתאוריה שמתחרה תיאוריה) Haring של הניגודיות תיאוריה

 .לתפיסה שחשובים ממנה עקרונות יש אך הרשתית של ברמה נכונה כלא
 :שכל אחת מהן מגיבה באופן מנוגד בין שתי חוויות של צבעאוכלוסיות של תאי גנגליון  3 קיימים המודל לפי

 לבן שחור בין ניגודיות .1
 ירוק אדום בין ניגודיות .2
 וכחול צהוב בין ניגודיות .3

  :זה במודל שתומכות עדויות
 לבן קיר על ונסתכל כחול אורב אותנו וסינוור אם לדוגמא. המנוגד הצבע של לתפיסה( after image) כך אחר גורם מסוים בצבע סינוור

 . צהוב צבע נתפוס
tSimultaneous color contras- ניגודיות של תהליך משקף -המשלים בצבע כך אחר יתפס החור, היה חור התרגלנו שאליו בגירוי אם 

 . מסוימים בצבעים
Visualiztion experiments- מעורבבים מנוגדים צבעים לדמיין קשה להם יהיה, צבעים ערבוב לדמיין מנבדקים מבקשים אם למשל, 

 . ירוק עם מעורבב אדום לדמיין למשל
הגנגליון ירה  קונס שמחוברים לתא גנגליון אחד, 3. אם יש לי ,גנגליוןבתאי  למשל ,יותר גבוה ברמה אלא הרשתית ברמת קורההמודל אינו 

 .והם יגרמו לתפיסת הניגודיות הזו ניגודיות של בסיס על יפעלו שהם כך שמחוברים תאים יש או כחול או צהוב,

 
 שנקראת תופעה, צבע לתפוס שלהם ביכולת נפגעו קורטיקאלית מפגיעה כתוצאהש אנשיםל ש עדויות יש -מוחיות פגיעות

 שזה או כזה איזור קיים באמת האם וויכוח יש. צבע תפיסת על רק חראיאש במוח איזור שיש לטענה תורם זה דבר. אכרומוטופסיה
 . גלובאלית היותר הרשתית ברמה
 . פרצופים לתפוס יכולת חוסר -פרוסופגנוזיה שנקראת תופעה ויש פרצופים תפיסת על שאחראי איזור שיש יודעים אנחנו
ואכרוטומטים  פרוסופגנוזים פציינטים מספר בקרב המוחית הפגיעה את שמשקפת FMRI של הדמיה עושים בניסוי
 . מרוכזות הפגיעות איפה ורואים

בתמונה האזורים הכחולים סגולים מראים על קוהרנטיות בין כל הפציינטים עם אותה פגיעה, והאזורים האדומי מראים 
ך גם ניתן לראות שדפוס הפגיעה שיש מעט אזורים משותפים בין אנשים פגועים, א לראות ניתןעל חוסר קוהרנטיות. 

 . שונה מאודבמוח בין שתי הפגיעות כמעט זהה, למרות שהחוויה התפיסתית ביניהן 
 אולי בעצם זה משהו רשתי?  –הממצא הזה מדגיש את העמימות של האזור ואת הטענה שישנו אזור של תפיסת צבע 

 
 שונים תאורה בתנאי צבע תפיסת
 שמוקרנים האור גלי /הצבע משתנה שתאורהכ. משתנהסביבו  שהתאורה למרות קבוע צבע בעלכ אוביקט תופסים אנחנו -צבע קביעות

יש מצבים מאוד קיצונים של אשליות  .צבע קביעות לנו יש כי שונה בצבע האוביקט את תופסים לא אנחנו אך, בהתאם משתנים מאוביקט
  בהם מכניסים אותך לתנאי תאורה שכל היכולת לתפוס צבע מתערערת, אך זה מאוד נדיר. 

   מנגנוו שעוזר לקביעות צבע. -(Chromatic adaptation) כרומטית אדפצטיה
  .והרשתית האובייקט, החדר על שנופלת התאורה אתבצורה נקודתית  לתפעל אפשר בניסוי
 הוא ידווח ירוק.  –אני מציג בפני הנבדק אוביקט ירוק ומאיר תאורה לבנה, הנבדק צריך לדווח מה הוא רואה  - 1מצב 
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 נאיר בזרקור אדום את האוביקט, באור ירוק ואת העין באור לבן. - 2מצב 
 נאיר את האוביקט, את העין ואת החדר בתאורה אדומה.   – 3מצב 

 בכל אחד מהמצבים האלה? האוביקט הנבדק יתפוס את  איךמה שנופל לנבדק על הרשתית זה שילוב של האוביקט והתאורה, 
 המערכת עוברת אדפטציה כרומטית, ולפיה היא יכולה להבין מהו הפיגמנט של האוביקט. 

דפטציה, כלומר הפוטורצפטורים שרגישים כשיש תאורה אדומה מלאה בחדר, כל הפוטורצפטורים שרגישים לאדום יעברו א - 3במצב 
 . ולראות אוביקט ירוק לאדום יגיבו פחות, ולכן הנבדק יוכל לתפוס את אורכי הגל שאינם אדומים

המערכת התפיסתית לא עוברת אדפטציה לאדום כי העין מוארת בלבן, ולכן הנבדק לא יוכל לתפוס את האוביקט בירוק, תיהיה לו   - 2במצב 
 צבע. בעיה בתפיסת 

 לצבע יחסי באופן הרשתית על לי שנופל כפי צבעם את שינו האוביקטים כל, בחדר עכשיו התאורה את שינינו אם -הקשר השפעת
 שלהם האמיתי

, הרשתית על שנופל מה למרות צהובה אותה אתפוס אני, לדוגמא צהובה היא שבננה או, ירוק הוא שהאוביקט יודע אני אם -זיכרון
 .top down תהליכי מתוך

 
  בהירות קביעות

 )התאורה בחדר( הרשתית על המוקרנת שהבהירות למרות השתנה לא אוביקט של שבהירות הבנהה, צבע לקביעות דומה עקרון
 השתנתה

 בצורה מואר החדר אלא השתנה לא השונים האוביקטים בין היחס, מואר יהיה החדר כל הוילון את אפתח לדוגמא אם  -היחס עקרון
 היחס הקבוע הזה עוזר לי בקביעות הבהירות.  .אחרת

 ידע על העולם עוזר לי גם, אני יודע שהאור נופל מלמעלה וצל שנופל על בניין לא משנה את צבעו.  -העולם על ידע
 

  גודל ותפיסת מרחב תפיסת, מימד תלת תפיסת
אם אין לי תפיסת . העולם של להבנה קריטית היא, הויזואלי במרחב האוביקטים לבין ביני המרחקים מהם להבין היכולת -עומק תפיסת

מרחק יש לי בעיה באינטרקציה עם אוביקטים, אין לי דרך לדעת גודל אם אני לא יודע מה המרחק שלי ממנו )גודל ומרחק קשורים אחד 
 בשני ובאיך שהם נופלים על הרשתית(. 

ית על הרשתית, אך יש לי שתי רשתיות, ואני צריך להפיק יצוג תלת מימד של אני מקבל תמונה דו מימדמערכת הראיה ניצבת בפני בעיה: 
 אוביקטים. 

 :עומק לתפיסת הרלוונטי מידע סוגי 3 -עומק ברמזי משתמשים אנחנו זאת לעשות כדי
 רמזים מהשרירים  – oculomotor cues רמזים אוקלומטורים .1

Convergence אוביקטההשרירים של העין מזיזים את העין כתלות במרחק של האוביקט ממני כדי ליצור מצב שבו  -הזווית שבין העיניים 
, ככל שהאוביקט קרוב יותר הזווית בין שתי העיניים ממני . הזווית של השרירים משקפת את המרחק של האוביקטפוביאהנופל בדיוק על 

ת, במרחק הזה אני לא יכול להפיק תועלת מקבילועיניים כהה וההזווית ככל שהאוביקט מתרחק  ,)עינים שמסתכלות על האף( חדה יותר
 מהרמז. 

Accommodation שלהם במרחק כתלות רשתית, וזאתה על אוביקטים למקד כדי שלה הצורה את משנה העדשה -אקומודציה של העדשה 
 (. עומק) ממני האוביקט של המרחק מה מבין המוח העדשה את יםמקדשמ השרירים של התנועה מתוך ,מצלמה של פוקוס כמו. ממני

באותה  ותנמצאלמרחקים קטנים של כמה מטרים, מעבר למרחקים האלה הרמזים לא אפקטיבים כי שתי העיניים  טובים שני הרמזים האלו
  . זווית

 היכולת שלנו להפיק תלת מימד היא אופטימלית בשדה הראיה שקרוב אלי, זה הטווח בו אני יכול ליצור אינטרקציה עם העולם.  
 

2.  Monocular cues אפשר לראותם בעין אחת.    – עיניים חד רמזים 
 . לפני אותו שמסתיר אוביקט לפי הרחוק האוביקט מה ידע אני תמונה/ציור מתוך - Occlusion הסתרה

שנמצא קרוב יותר לאופק יותר רחוק ממני. החלק התחתון  מה כל, גדולים יותר במרחקים -(לאופק קרבה) Relative hight  יחסי גובה
 והעליון של תמונה הוא החלק הקרוב אלי והחלק האמצעי של האופק הוא הרחוק ממני. 

הכמעט  הקשר את מדגיש. ממני המרחק ידי על נקבע בינהם היחסי הגודל ,בגודלם זהים אוביקטים שיש בהנחה -Relative size יחסי גודל
 .לגודל עומק ביןלינארי 

 או זהה במרחק שנמצאים שונים אוביקטים בשני מדובר אם לדעת נוכל לא פעם אף(, יחסי גודל) העיגולים שני -Familiar size מוכר גודל
 מא,לדוג, האוביקט של האמיתי הגודל על משהו אדע אני אם היא להבין היחידה הדרך. שונים במרחקים שנמצאים זהים אוביקטים שני
 . במרחב קורה מה נדע כך, שקל של עיגולים שני
 פספרקטיבה קווי לכן, לשני אחד מתקרבים שהם ככל באופק נפגשים מקבילים קווים -Perspective convergence פספקטיבה קווי

 .בינהם שנמצא מהאוביקט שלי למרחק אומדן לי מהווים
 בירדן ההרים על שמתסכליםכ, גדולים מאודומרחבים  למרחקים נכון -Atmospheric perspective אטמוספרית פרספקטיבה

 .ממני רחוקים יותר שהם מסיק אני ברורים פחות שהדברים ככל, (יםמעורפל) אטמוספרהה בגלל נראים מטושטשים הם
נקלטים על הרשתית כצפופים יותר, אפשר לפרש זאת כאוביקטים רחוקים  שאובייקטים ככל - Texture gradient צפיפות

 יותר. 
 . נופל האור מאיפה יודע אני אם, נמצא דבר כל לאיפה רמז -Shadow הצללה
רמזי . חזק עומק רמז היא כלפיי העולם /העולם כלפי שלי התנועה -Movement parallax תנועה מתוך עיניים חד רמזים

עומק מסוג זה קשה ליישם בהקרנות המוניות )למשל סרטים(. כשאני זז, האוביקטים משנים את המיקום היחסי שלהם 
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 תמידברשתית שלי בכל עין. אם אני נע ימינה, האוביקטים ינועו שמאלה על הרשתית. זה לא אפשרי שמשהו ינוע ימינה כשאני זז ימינה. 
 . מהאוביקט ובמרחק במהירות כתלות שתיתהר על מנוגדת בצורה ינועו הדברים

Deletion and Accretion- מסתכל תנועה כדי ותוך נע אני כאשר אוביקטים של הסתרה של השינוי 
 . ממני המרחק ואת ביניהם המרחקים את משקף השינוי, עליהם

 וגם שלי התנועה לכיון בהתאם השני את אחד יסתירו הם, בתנועה עליהם מסתכל שאני קירות שני לדוגמא
 יותר קטנים יהיו והשינויים יותר השני את אחד יסתירו הם קרובים יותר שהם ככל. ביניהם למרחק בהתאם
 .מתנועה שלי כתוצאה

למה קשה ליישם רזמים אלה? כי אי אפשר לייצר סרט בהתחשב במיקום המדויק של כל הצופים )כיום(. בתנאי מציאות מדומה יש מעקב 
 אחרי המיקום של עיני הנבדק, ושם כן מספקים רמזי תנועה ותלת מימד, כי התנועה משתנה בהתאם למיקום שלך.  

 
3. Binocular cues י העינייםתראיה בו זמנית משמחייבים  - עיניים דו רמזים 

  תמונה אחרת. תראה עין כל מסוימים במרחקים, מיקום באותו נמצאות לא העיניים ששתי מכך נובעת האפקטיביות
מתחלק  בו רואים כן ושאנ הראיה השד, בו רואים לא שאנחנו האיזור: סוגים 3-ל מתחלק שלנו החזותי השדה

 האיזורים בין היחס. רואה אחת עין שרק - מונוקולארי איזורו, זמנית בו רואות העיניים שתי שבו איזור - ינוקולרילב
 אפקטיבית בצורה לעבד רוצה אני שבה בדרך(, אחר להיות יכול שונים באורגניזמים) העיניים בין המרחק ידי על נקבע

 .החזותי השדה את
 .קצרים במרחקים רק, עומק בהבנת ואפקטיבי מהיר יותר -יותר גדול בינוקולארי איזור של יתרון
נגדיל את המונוקולרי  העיניים שתי את נרחיק אם. יותר גדול הראיה שדה -יותר גדול מונוקולארי איזור של יתרון

רמזים בינוקולרים נועדו בשביל לתת לנו חישוב מדויק של אוביקטים קרובים אלינו, ומולנו. . הבינוקולארי את נצמצםו
 בינוקולארי ראיה שדה של במחיר גדול ראיה שדה להם שגורם הראש בצידי שנמצאות עיניים להם יש ,יונים לדוגמא
 . יותר שונות התמונות כי ,עיניים דו רמזיםב דיוק יותר יש ככל שמרחיקים את העינים זו מזו. קטן יחסית

Binocular disparity- בזווית והן מרוחקות שהעיניים מכך כתוצאה שונות תמונות נופלות הרשתיות שתי על, הרשתיות שתי בין ההבדל .
 להרכיב יודע המוח. לחלוטין שונות תמונות נראה, עין פעם כל ונעצום( הראיה שדה במרכז לא) אלינו קרוב האצבע את נשים לדוגמא אם

זה הסוד בסרטי תלת מימד, הם  .ממני האוביקטים של השונים המרחקים את משקףש ,התמונות משתי ההבדל פי על מימדי תלת עולם
 מקבלות העיניים מדי רחוקים האוביקטים אם, מידי רחוקים לא שהאוביקטים רק אפקטיביההזה  הדברמשדרים לכל עין תמונה אחרת. 

קו ההורופטר הוא קו אופק דמיוני שמייצג מרחק של  אוביקטים ממני. כך המוח מחשב איזה אוביקטים . התמונה אותה את
 . , שכולם יפלו על הפוביאהבאותה מידה כמו נקודת הפיקסציה שלי כרגע קרובים אלי

( ורפטרהה קו על לא) ממני רחוק אוביקט ויש מסוים אוביקט של במיקום מתמקד אני נניח אם  -האורופטר בקו נמצא שלא מי
 יותר קרובשלה,  הפנימיעל כל רשתית בחלק  יפול הוא ,ממני יותררחוק  שהאוביקט ככל. תואמים לא מיקומים על יפול הוא
  של כל הרשתית.חיצוני בחלק ה יפול הוא מתקרב שהוא ככלו, לאף

בטבלה ניתן , קצרים מאוד מרחקיםב משמעותיים רק אוקולומוטרים ורמזים בינוקולרים רמזים* 
 לראות את המרחקים של הרמזים השונים. 

 
  גודל תפיסת

 למה המושגים עומק וגודל שזורים זה בזה? 
 אוביקט של גודלאי אפשר לדעת מה מרחקו של אוביקט ממני בלי לדעת משהו על גודלו האמיתי. 

 נופל אוביקטש כפישל זוית ראיה,  במעלות גודלודדים מ ולכן שונים במרחקים אחרת משתקף
 הוא שניהם של קומבינציה) האמיתי והגודל המרחק של חישוב ידי על זאת למדוד ניתן. הרשתית

 2למשל, כשאושיט את האגודל קדימה ואתמקד בו, זוית הראיה תיהיה בערך (. במעלות הגודל
 מעלות. 

Holway & boring, 1941 
 . ביניהם להפריד ניתו שלא כמה ועל לגודל מרחק תפיסת בין הקשר על שמדבר ניסוי

 שאתה הטבעת שלהאמיתי  הגודל מה: אותם שואלים, טבעות-אוביקטים להם מציגים, חשוך בחדר בחריץ להסתכל לנבדקים נותנים
 ? רואה

כלומר, מגדילים את האוביקט אם הוא רחוק ממני ( רשתי גודל אותו) ראיה זווית באותה תמיד גירוי להם מציגים -המניפולציה
  ומקטינים אם הוא קרוב אלי, וככה שומרים על אותה זוית ראיה )דוגמא בתמונה(. 

 
 המרחק x-ה ציר
 האמיתי הגודל y-ה ציר

, האמיתי הקשר את מתאר המקווקו הקו -האמיתי לגודל המרחק שבין הקשר
 .גדל האמיתי הגודל גדל שהמרחק ככל

 משנה שלא שאומר , מהשטוח לקו מאוד קרוב - 4 קו של הביצועים היו הנבדק של הביצועים
 .הגודל אותו שזהו יגיד הנבדק האמיתי הגודל מה

בהירות יחסית,  –הקו לא שטוח לגמרי כי יש עוד רמזים שעוזרים לנו במצבים כאלה 
  אקומודציה של העדשה )שמשתנה לפי מרחק( 

שניהם . ירחהו שמשה כמו של גדולים במרחקים לקויהשלנו  מרחקה תפיסת -דוגמא
מטילים אותה זווית של הרשתית, אך הם במרחק שונה מאוד מאיתנו. בליקוי חמה, כאשר 
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הירח מכסה את השמש, אפשר להבין שהם למעשה לא באותו גודל, כי אם הירח מכסה את השמש כנראה שהוא קרוב יותר אלינו ממנה 
  ונראה גדול יותר. 

 
  גודל קביעות

 . משתנה הרשתית על הגודל אם גם משתנה לא אוביקט של הגודל של הבנה
 . (R) הרשתי הגודלו( D) הנתפס המרחק של מכפלההנוסחא היא: הגודל הנתפס שווה קבוע כפול ה

 לכן. מידה באותה הרשתית על קטן גם הוא ממני מתרחק אוביקט אם -קבועה תמידהמכפלה היא 
 . האוביקט של הגודל הוא השתנה שלא מה, בלבד המרחק הוא שהשתנה שמה מבין המוח

 .  תפיסתיות אשליות של מהמצבים בחלק אותנו מטעה זה מנגון* 
 מכן לאחר, דקה במשך האדומה הנקודה על מסתכליםביטוי של מנגנון קביעות הגודל.  –חוק אמרט 
כשאני מקרין על  -רשתי דימוי? למה. יותר גדול האדום העיגול את רואים -הקיר על מסתכלים

הרשתית משהו קבוע. כשאני מסתנוור ממשהו אני רואה אוביקט שהוא תוצר של האדפטציה של 
 הקיר של המרחק כי גדול יותר העיגולאת  תופסיםהתאים ברשית. כשמסתכלים על הקיר הרחוק 

 הגודל הרשתי לא משתנה אך המרחק כן.  – גדולה יותר המכפלה.  יותר גדול
 
  לגודל הקשורות תפיסתיות אשליות 

 יש שני קווים זהים שאחד מהם נתפס ארוך יותר בגלל הכיוון של הכנפיים. למה זה קורה?  –קווי מולר 
 והקרובות רחוק קיר מסמנות הפתוחות הכנפיים כי הגודל קביעות מנגנון של הטייה על מתבססת שהיא הטוענים יש

 לא הוא אבל, כביכול הגיוני נראה הזה המנגון. קטן שהמרחק מכיוון יותר קטן נתפס הקרוב הקיר, קרוב קיר מסמנות
 כאשר היא בקו ישר .  השאליה את מסביר

במקרים שהכניים נתפחות הקשב מגיע למקומות רחוקים יותר ואני לא יכול קשב,  ההסברים הוא של הפנייתאחד 
 להתעלם מהמרחק בשיפוטי אורך 

 
 
 

 
מעניין לבדוק את המקבילה ההתנהגותית של אשליות תפיסתיות, אך מאוד קשה ללכוד אותן, . FMRIעם  מאמר

 לתרגם אותן למידע מוחי משמעותי. איך תדע מה באזור המוחי הוא תוצר של האשליה ומה תוצר של התמונה? 
ואים שככל שהזוית כהה יותר כך הקו נתפס המחקר הזה ניסה לעשות זאת. הראו לנבדקים את קווי מולר כל פעם עם זווית כנפיים שונה, ור

 ארוך יותר ולהיפך. 
ביקשו מהנבדקים להחליט החלטות של בהירות ולא של גודל. ואז לקחו את כל המקרים שהנדבק שפט גודל, והחסירו אותם מהמקרים 

 האיזורים המוחיים. האקטיבציה שהנבדק שפט מהירות, וניסו להסיק על 
 מי אמר שכשלא מפנים קשב לא תופסים את האשליה כגדולה יותר?  –הבעיה היא שיש ענין של הפניית קשב 

 
 אשליית פונזו 

גורמים לנו לתפוס משלבת רמזי עומק תנועתים ורמזי מרחק אחרים. אנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שרמזי העומק 
  . את הקווים הצהובים כשונים באורכם

 
 
 

לפי המיקום של אותו אוביקט על  v1כדורים שאחד מהם נראה גדול יותר בגלל העומק התמונתי. החוקרים התמקדו ביצוג הרטינוטופי בשני 
בדקו האם השטח שהאוביקט תופס משתנה בהתאם לחוויה התפיסתית או שווה בין המקרים   v1הרשתית. עשו הדמיה של הפעילות ב

 ר לייצג את מה שקורה על הרשתית, אך למעשה הוא מושפע מגורמים אחרים. אמו V1)כדור שנתפס רחוק וקרוב(. 
תחילה בדקו איך המוחות של הנבדקים מגיבים לטבעות במרחק שונה מהפוביאה. אוביקט שנתפס רחוק יותר מראה אקטיבציה בשונה 

ה התפיסתית. לא היינו מצפים שאזור מאוביקט שנתפס קרוב. זה מראה שהפעילות במוח משקפת לא את המרחק האמיתי אלא את האשלי
   V1דאוניות של ידע מהחיים משפיעות על -יראה תוצאות כאלה. אז למה זה קורה? השפעות טופ V1נמוך כמו 

 
 חדר איימס 

על החדר מסתכלים דרך חריץ הצצה דרך עין אחת. הוא בנוי כך שהקיר נתפס רגיל אך למעשה הוא בשיפוע. 
מנגנון המרחק הנתפס נתפס כשווה אך למעשה הוא שונה. ולכן ר מהפינה הימנית. הפינה השמאלית רחוקה יות

 מוטה, הגודל על הרשתית שונה ולכן אישה אחת נתפסת כגדולה יותר מאישה אחרת. קביעות הגודל 
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 אשליית הירח 
ככל שהירח נמצא בגובה השמיים הוא נתפס קטן יותר, אנשים חושבים שמדובר בתופעה אסטרונומית, אך למעשה זו תפיסה 

פסיכולוגית בלבד. על הרשתית נופלת אותה תמונה של ירח, אך הירח הנמוך נתפס קרוב לקו האופק, מה שגורם לו להיתפס 
 כרחוק יותר, מה שגורם לו להיתפס כגדול יותר. 

 
 וריזנטלית ורטיקאליתהאשליה 

  .יותר גדול נתפס המאונך הקו, מאוזן אחד מאונך אחד, אורך באותו קווים שני
ציר ל יחסית המאוזן בציראחת מהשניה  יותר רחוקות העיניים -אליפטית בצורה הוא שדה הראיה שלנו? קורה זה למה

 יחסית יותר כגדול אותו לתפוס יל שיגרום מהשלי,  החזותי מהשדה שדה יותר יתפוס מאונך שיפול אוביקט אותו. המאונך
 .מאוזן לאוביקט

 זה גם יכול להסביר קצת את אשלית הירח, האופק נתפס רחוק יותר יחסית ללב השמיים כי התפיסה שלי היא אליפטית.
  

 אפשריים בלתי אוביקטים
 מהל הרשתית על שנופל מה מתוך להשליך יכולת חוסר. מימדית התלת המשמעות לבין הרשתית על שקורה מה בין פער יש

 . במרחב לשני אחד ביחס נמצאים החלקים איפה להבין קשה. במרחב כללים של הפרה יש -במרחב שקורה
  ולהעתיק אותם לדף.  אותם לזכור ,אותם לתפוס יכולים לא אנחנו עומק של משמעות הללו לאוביקטים לתת לנו שקשה בגלל

 . בקלות נצליח לא האוביקט את לצייר נתבקש אם. ורקע דמות של גשטלט כללי מפר השטן״ ״מזלג לדוגמא

 
  בפריימינג שהשתמש מחקר

 אחרי אוביקט אותו את מציגים ואז בלמידה אחד אוביקט מציגים /השני אחרי אחד זהים אוביקטים שני מציגים שבו מצב -(תזכורת) פריימינג
 . בזיכרון האוביקט את שקודדתי בכך, משתפרים הביצועים מהפריימינג כתוצאה. דקות כמה

 יכולים לא אנחנו הרשתית על מופיעים שהם למרות. בביצועים שיפור תראה לא -פריימינג אין אפשריים בלתי שלאוביקטים היא הטענה
 . בעתיד הזה בזיכרון להשתמש נוכל לא ולכן, בעולם אמיתי למשהו אותם לשייך דרך אין, בזיכרון אותם לייצג

 עם מתמודדים אנחנו. זוכרים כן אנחנו זה ואת, לו שדומה אמיתי הכי האוביקט את לייצג דרך יש אבל, במרחב אפשרי הבלתי האוביקט את לייצג דרך אין
 מייצגים. שיניים 3 עם כמזלג זה את מייצגים אנחנו השטן של המזלג לדוגמא. בעולם להתקיים שיכול למשהו קרובה הכי מימדית התלת המשמעות

  עצמה התמונה את בהכרח לא אך כללי משהו
 

 תנועה תפיסת
לנו תנועה משחקת תפקיד לא מבוטל, העולם תנועה מאוד עוזרת לנו להבין את המרחב התלת מימדי. בחוויה התפיסתית היומיומית ש

מסביבנו נע בצורה בלתי פוסקת. על הרשתית העולם בדרך כלל לא סטטי ואנו מתמודדים עם עולם נע ואינפורמציה מתחלפת, ומשתמשים 
 באינפורמציה הזו בשביל להבין על יחסי המרחב והתנועה של אובקטים ועצמנו. 

 תנועה סוגי
1. .ementReal mov- תנועה של אובקיטים על הרשתית שלנו  -אמיתית תנועה 
2. Apparent movement- אנימציה סרטילא אמיתית אבל נתפסת כאמתית. לדוגמא טלוויזיה, תנועה  - תנועה מדומה. 
3. .Induced movement –  מצב אשלייתי של תנועה בו אוביקט נתפס כנע למרות שהוא יכול להיות נייח ומה שנא זה אוביקטים אחרים

   באותו אזור
4. Movement aftereffect - עה ממשיכה למרות שהאוביקט כרגע נייחחוויה שבאה לאחר חשיפה לתנועה, האשליה היא שהתנו . 
 

Corollary discharge theory 
 במבחן זה על לשאול אוהב, היטב ללמוד*

יכולה להבין מהם כיצד המערכת התפיסתית מפרשת תנועה על הרשתית וכיצד מתוך אותה תנועה היא 
 יחסי הגומלין האמיתים בעולם החיצוני?

מה שנופל על הרשתית אינו בהכרח מה שקורה בעולם. העובדה שקיימת תנועה על הרתית לא מחייבת 
את האוביקטים בעולם האמיתי לנוע, מה שמשתקף זו אינדיקציה לתנועה בלבד ואין בה וודאות. מה 

התנועה העצמית שלי, בלעדיה עה אמיתית וודאית בעולם הוא שחסר לי בכדי להסיק מהרשתית על תנו
 אין משמעות לידע של האוביקט על הרשתית. 

 המודל הוא מודל מוחי, מסביר הרבה מהיכולת התפיסתית שלנו. 
כאשר אוביקט נופל על הרשתית, יש כמה מערכות שעוזרות לנו להבין תנועה בעולם. המערכת 

ההנחה היא שהפקודה המוטורית הזו, קיים לה  העינים, ולקבע את הראש.המוטורית אחראית להזיז את 
(, שתפקידו הוא לקבל החלטה על Cעותק מקביל, והעותק שולח את אותה פקודה לאזור אחר במוח )

מקבל עותק האם קיימת פקודה לתנועה ומקבל אינפורמציה האם האוביקט זז או לא  Cמהות התנועה. 
 Cמקבל הצלבה של איפורמציה. משני סוגי האינפורמציה האזור  Cעתו. כלומר על הרשתית ומה כיוון תנו

 Cמחשב את מהות תהנועה בעולם, לאיזה כיוון אוביקטים נעים ומשדר זאת לשאר המערכת התפיסתית. 
 , היא לא מקבלת מידע הלכה למעשה.  מהם ישיר ולא פידבק שריריםהפקודה למקבל עותק של 
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 מטרה אחר עוקבת עין
 מצב בו הראש מקובע ושרירי העין יכולים לזוז. 

 נגיד שאני עוקב אחר הטלפון שלי שזז ימינה, האם יש תנועה על הרשתית? לא. 
 באוזור מסוים. תנועה של אות איןכש -מינוס
 . , בתוך כל פלוס יש את המאפיינים של אותה תנועה המערכות באחת תנועה יש -פלוס

מקבל אות חיובי מקורטקס,  Cל העינים לעקוב אחר מטרה, שרירי העינים זזים, במקרה של הטלפון, אני פוקד ע
ומהרשתית הוא מקבל אותו שלילי. שני אותות כאלה בו"ז משמעותם שנתפוס שיש תנועה בעולם, שכיוונה ומהירותה 

בעצם מחסר בין האינפורמציות ומוצא שיש תנועה. תמיד ההשואה היא של  Cהם המהירות והכיוון של שרירי העין. ה
 התנועה העצמית שלי לתנועה על הרשתית כדי להבין מה קרוה בעולם. 

 הרשתית על נע ואוביקט פאסיבית עין
וכיוונה היא המערכת תתפוס תנועה, ומשמעות התנועה )+(  על הרשתית זז הפלאפון(, -) זזות לא העיניים -הפוך במצב

 . התנועה על הרשתית ולא של שרירי העין
 שומדבר לא זז בעולם  –אין תנועה של שרירי העין ואין תנועה על הרשתית  – מינוס ומינוס

 וא נייח. שה או נע שהאוביקט או: מצבים שני לבטא יכולמצב בו השרירים זזים וגם יש תנועה על הרשתית. מצב כזה  -פלוס פלוס
 מקרהזה . הרשתית עלזז שמאלה  האוביקטכאשר אני מזיז את הראש ימינה והטלפון נשאר במקום,  -במציאות נע לא האוביקט

 שהווקטור למסקנה ותגיע התנועות שתי בין תחסר C המערכת, עיןה של לתנועה הפוכה היא הרשתית על שהתנועה ספציפי
 . נע לא האוביקט כלומר, אפס הוא הסופי

האובייקט . )+( ימינה 2x במהירות לזוז פקודה נותן אני שריריםלו)+(,  שמאלה x תנועה יש הרשתית על -תנועה יש שבהם מקרים
= הווקטורים שני של החסרה) ימינה, הוא זז באותו כיוון של שרירי העין אך במהירות נמוכה יותר X –עצמו זז ויש לו מהירות משלו 

 (. הפער
זה מצב בו האוביקט זז מהר ואני לא מצליח לעקוב . הרשתית על ימינה 2x זז והאוביקט ימינה x העיניים את מזיז אני -נוספת דוגמא

 אחריו. 
  אדחוף לעצמי אצבע לעין.  לדוגמא. חיצוני גורם ידי לע שרירי העין את מניע שאני קורה מה -העין של פאסיבית תנועה

אם המערכת היתה יודעת להתחשב בזה ששרירי העין זזו והעותק היה ? המודל לפיזה קורה  למה. זז העולם, חיצונית הזזה מבצע שאניכ
לא מגיע ישר משרירי העין, לא היינו חווים תנועה. העותק לא מגיע כפידבק מהשרירים, עצם זה שהתקבלה חוויה של תנועה אומר זאת. 

 .תנועה יש :מסקנה)+( על הרשתית  זזש דימוי ישאך ( -)פקדתי על העין לזוז 
  , אני אתפוס תזוזה ימינה.ימינה לזוז אמור רשתיתה על העולם, שמאלה העין את יזמז אני אם

Afterimage את מזיז אני אם , כאשר אזור ברשתית עובר אדפטציה זמנית, יש לי כתם שהולך איתי זמנית.סיונוור לדוגמא -גרר בבואת 
 כזז האוביקט את נתפוס לכן רשתי מדימוי( -) יש שני מצד)+(  לזוז פקודה נותן אתה, המודל לפי. בעולם כנע נתפס כתםהימינה  העיניים

לאן שאני לא זז הכתם זז לאותו מיקום, אני חווה את הכתם כנע בכיוון שלי. )המצב בו אני עוקב אחר הטלפון באופן מושלם, למרות  .בעולם
 שהטלפון לא זז על הרשתית(

מבקשים מהם להתמקד באוביקט שנמצא מולם,  ,ומקבעים להם את הראש העין שרירי אתזמנית  לנבדקים שיתקו -העין שרירי שיתוק
, החויוה של אותו נבדק תיהיה עותק של הפקודהמקבל  Cלפי המודל, (. כזכור ומבקשים מהם להזיז את העינים ימינה )העינים משותקות

 הלך העולם וכל ימינה להסתכל ניסית .שלי כיוון באותו תנועה(, זה נחווה כמו -אם יש פקודה )+( אך אין תזוזה על הרשתית ) .שהעולם זז
 . נשלח העותק אבל, זזו לא השרירים, ימינה איתך

 
  פיזיולוגיות תעדו

אנו יודעים שיש תאים שרגישים לכיוון מסוים בשגה הרצטפיבי. מסתכלים על נוירון בודד אצל קוף 
 כאשר הוא מקבל את מעך הניסוי הבא: 

(a) Bar moves:  FP -  .נקודת פיקסציה, אליה הקוף מתמקד. מופיע אוביקט שזז שמאלה על המסך
 עירור תגובת התא היא 

b) Eye moves :)על הרשתית , מושלמת בצורה האחרי עוקב הקוף, ימינה זזה יההפיקסצ נקודת
 האוביקט זז שמאלה למרות שהוא נייח כי העינים זזות ימינה. התא לא מגיב 

 העין את מזיז אני שפה הוא היחידי ההבדל )תזוזה שמאלה( בשני המצבים זהההתנועה על הרשתית 
 .לא הקודם ובגרף
הוא מספיק חכם . הרשתית על תנועה לבין אמיתית תנועה בין מבחין אני שבו מצבה את משקף התא

כדי להיות רגיש לתנועה שמאלה בעולם ללא קשר לתנועה על הרשתית. התא רגיש לתנועה בעולם 
לא נצפה לכזה סוג ירי, כי הוא אמור לשקף את מה שקורה על הרשתית, שזהה בשני  v1בבלבד. 

 המצבים.  
  

  נוירופסיכולוגית עדות

 
)כלומר להבדיל בין תנועה על הרשתית  עצמית תנועה על לפצות מצליח לא הואו לקוי לוש המנגנון ,מוחית מפגיעה כתוצאהפציינט ש

 מבחינתו, זה על לפצות יודע לאו לדוגמא שלו המבט את מזיז כזה אדם. נכונה בצורה תנועה לתפוס יכולת חוסר לו יש. לתנועה בעולם(
  .בעולם נייחים שהם למרות( הרשתית על נעים הםכי ) נעים האוביקטים
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 הנבדקים את שואלים .מהירויות מיני בכל לזוז יכולה המטרה. מושלמת בצורה אחריה לעקוב מנבדקים יםמבקש, בחדר שמופיעה מטרה יש
 של המהירות מה משנה לאלאנשים עם מערכת תקינה ברור שהרקע לא זז. (. רקעב) שבחדר האחרים האוביקטים של המהירות מה

 .אפס היא החדר של המהירות, המטרה
 של התנועה של פיצוי אין. ההפוך בכיוון זזיםו יותר מהירים נתפסים בחדר האוביקטים מהיר יותר שהאוביקט ככלש מתאר הפציינט
 ( כזזים אותם תופס היה לא הוא איתויחד  זזים היו האוביקטים אם). שלו העיניים

 
Apparent movement 

 היאגם כשתנועה  .במציאות קיימת לא שהיא למרות תנועה תופסים אנחנו שבו מצב
 בקצב מבזיקות הן אם, שמבזיקות סמוכות נקודות שתי. כרציפה אותה תופסים אנו, בדידה

 משמאל או לשמאל מימין שזז אוביקט של כרצף אותן נראה אנחנו מספיק קרובות והן נכון
 יתפס לא זה מידי מהר ביניהם תבזיק אם. ביניהם ובמרחק ההבהוב בקצב תלויזה . לימין

 . אמיתיכ יתפס לא גםזה  מידי גדול יהיה המרחק אם, אמיתיכ
 .Apparent שהיא תנועה תופסים אנחנו איך שמראה לניסוי דוגמא

 מציגים לנבקד שני מסכים, קודם כל את המשולש והריבוע ואח"כ את הריבוע. 
(b) המרובע לתוך מתלכדים האוביקטים שני את יתפוס שהנבדק להיות יכול 
(c) למעלה ימינה זז המרובע ואת נעלם המשולש את יתפוס שהוא להיות יכול. 
(d) הריבוע מאחורי יהיה המשולש, נעים שניהם את יתפוס שהוא להיות יכול. 

 את נשליך אנחנו, נעלם לא אוביקט במציאות. d-ב המצב את מדווחים נבדקים: תוצאות
אנו  –לפי הגשטלט חוק הפרגנאז ) בעולם אמיתיים יחסים של שלנו ההבנה על המציאות

 נארגן את העולם בצורה הכי פשוטה, כמו שקורה במציאות( 

 
 תנועה על מסיקים אנחנו. הרשתית על שנופל מה לבין התפיסה בין הפער ומה ,אנושי גוף של תנועה מבינים אנחנו איך 

 . טובה בצורה ביולוגית
 תנועה יסיקו הנבדקים ,ביניהם ומבזיקים למטה התמונה את מכן לאחר ומיד למעלה התמונה את שמציגים

 .נייחות תמונות שתי על ביולוגית תנועה של top down תהליכי של השלכה זאת של גירוד הברך, ,היד של
 בצורה לזוז תספיק שהיד להיות יכול לא, לקונפליקט יגרום זה? עם הקצב ואמהר אשחק אני אם קורה מה
 . הרגל את חודרת שהיד יתפוס הנבדקאז , מהירה כך כל

 ההחלפה קצב: x ציר
 שהיד היא האלטרנטיבה , כאשרזזה שהיד תפסו נבדקים מהמקרים כמה: y ציר

 . הרגל את חוצה
 ליד לאפשר כדי התמונות בין זמן מספיק יש אם רק זזה שהיד מסיק אניתוצאות: 
 . ככה לזוז אמיתית

 לתפוס פשוט יותר הרבה זה כי, תנועה על מסיק עדיין אני מאוד מהר מוקרן זה אם
חוקי . נע ממקום למקום מאשר מוכפל או מופיע כשני אוביקטים אחריםכ אוביקט

 .גוף דרך לעבור אפשר שאי העובדה את מנצחת תנועהמנצחים את חוקי הפיזיקה, תפיסת ההתנועה 
 
 
 

 איזור. שונים לכיוונים תנועה תפיסת על שאחראים (simple cells) פשוטים תאים יש v1-ב, v1-ל עוברת ,ברשתית מתחילה תנועה תפיסת
MT הבנה מאותה כתוצאה שמתשתקפת החוייה על אלא, הרשתית על תנועה שיש להבנה דווקא ולאו התנועה של לתפיסה קשור (MT 

 (.הנתפסת התנועה את משקף
נפגע, האדם יראה תמונות מקוטעות ללא המשכיות בין פריימים. הערכת הונטרלית כן מאפשרת תמונה מדויקת של  MTלפי טוטיס, כשה

העולם, אך תפיסת תנועה לא חייבת ליהות מדויקת )מסתמכת על שכבות מגנו שמתבססים על איכות פחות חדה שלה עולם אך יותר 
 רגישה לתנועה( 

תנועה היא פרשנות של המוח ולאו דווקא משקפת תנועה היא רמז מאוד עוצמתי,   :נועהאשליות שיכולות להיוצר כתצואה מת
את התנועה האמיתית בעולם. תהליכי טופ דאון גורמים לנו לראות תנועות לפי ההגיון, הפשטה של התנועה שלאו דווקא 

 משקפת את התנועה עצמה.  
 

 ? v129ל MTמה ההבדל בין 
Moving dots display 

כשבודקים יכולת תפיסת תנועה מקובל לבדוק סף מינימלי שנבדקים חשים בתנועה. 
למשל, מציגים לנבדק מספר נקודות ומתפעלים עד כמה הנקודות נמצאות בקורלציה זו 

 נקודות נעות לאותו כיוון(. הדגמה בתמונה.  –עם זו )קורלציה 
חראים במוח על כך אפשר לבדוק את הקשר בין הסיפים התפיסתיים לאזורים שא

 תנועה. 
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. נניח שיש תא שרגיש לתנועה בכיוון מסוים. בתנאים פשוטים שני התאים האלה רגישים  MTולתא ב  v1נניח שאצמיד אלקרודה לתא ב
לתנועה באותו כיוון. אבל אם יש שני סוגים של תנועות, שיוצרים אשליה של תנועה חדשה. )תנועה שמורכבת מתנועה ימינה למטה 

לא מגיב, כי  MTמ מגיב, אבל התא בv1שה, התא בוימינהלמטה תיראה כתנועה שזזה ימינה אופקית(. כשרואים את התנועה החד
רגיש   v1האזור הזה לא מבטא תכוניות אלא מבטא את החוויה התפיסתית. לכאורה שניהם רגישים לאותו סוג של תנועה, אך בעוד ש

 רגיש לחוויה.   MTלמאפיינים פיזיקלים, התא ב
Form from motion  

לפעמים קווי המתאר לא מצוים באוביקט הסטטי אלא נוצרים כתוצאה מהתנועה של האוביקט, למשל, כאשר חיה מוסווית לגמרי, אנו 
 .  LOלבין  MTלא נראה את קווי המתאר שלה עד שהיא תזוז. כדי לתפוס צורה כזאת אני נדרש לתקשורת בין אזור 

Biological motion  
. אזור ויזואלי גבוה יותר STSעל יצורים ביולוגים מתוך תנועה כמעט אפסית. האזור שאחראי על זה נקרא זיהוי אינפורמציה בסיסית 
 וקרוב לאזורים הדורסלים.  

 
שמאפשר רזולוציה די טובה בזמן ובמיקום. כשמראים לנבדקים קווי מתאר שנוצרים מתנועה,  MEGמחקר שהראה עם כלי ה

 מופעל רק אחריו.  LOו  MTהאקטיבציה הראשונית היא ב
Movement aftereffect  

אשליה של תנועה למרות שהתנועה לא קיימת. אדפטציה לתאים של תנועה יוצרת אשליות כאלה. דוגמא: כאשר מסתכלים 
 על הגלגל השחור מסתובב במשך כמה שניות, ולאחר מכן מציגים פרצוף, אנו נתפוס את הפרצוף כזז.  

י לתנועה של מפל מים, זה יוצר אדפטציה לתנועה מלמעלה למטה, ולכן המערכת תגיב פחות נניח שנחשפת למה זה קורה?
לתנועה כזו. כאשר אני מסתכל לעולם סטטי, תיוור האשליה של תנועה בכיוון ההפוך לאדפטציה, כלומר, שהעולם עולה 

. אחרי אדפטציה, התאים שלא עברו אדפטציה למעלה. במצב רגיל יש איזון בין ירי התאים של תנועה כלפי מעלה ותנועה כלפי מטה
לתנועה למעלה )כי הם לא יורים יותר, ולכן כאשר המוח משווה בין ירי התאים של למעלה ולמטה, הוא מקבל ייצוג יתר לתאים שיורים 

    עברו אדפטציה מהמפל( ולכן העולם נחווה כעולה למעלה. 
Induced movement 

. לפי הגשטלט יש לנו נטייה לחלק את העולם מהשפעות קונטקסטואליות מאוביקטים גדולים בסביבה ני חווה תנועה כתוצאהבו אמצב 
לדמות ורקע. התנועה של האוביקט יוצרת תנועה מושרית על האוביקט הקטן שנמצא ברקע. )כאשר יש תנועה של עננים בשמיים, זה 

לא את האוביקט הקטן בו. זה בגלל שהסיכוי שקו האופק ינוע נראה כאילו הירח זז( אנו כמעט אף פעם לא נתפוס את הרקע כנע א
 והציפור תישאר סטטית הוא הרבה יותר נמוך מהסיכוי ההפוך. 

 
 

 שמיעה תפיסת
, בהרבה מקרים האינפורמציות בין השמיעה לראיה לא תואמות, אך מה שיכריע מבין החושים השונים, השמיעה פחות דומיננטית בראיה 

 כשרואים סרט באוזניות החוויה היא שהקול יוצא מפי האדם שלפניכם למרות שהוא מגיע מימין ומשמאל(הוא חוש הראיה.  )
 קול גלי

. גלי הקול מאופיינים ע"י התדירות שלהם או אורך הגל, וע"י האמפליטודה, קול בגלי ביטוי לידי ובא באוויר שנע אטמוספרי לחץ של אנרגיה
 ככל שאורך הגל ארוך, התדירות היא נמוכה.  גובה הגל. 

Loudness  עוצמה 
 (. loudness) עוצמה נקראזה , חזק יותר נתפס זה גבוה יותר שהגל ככל התפיסתית ברמה, פיזיקאלי משהו הוא גל גובה משמעות

 עד כמה זה נשמע חזק? עד כמה אותה אינפורמציה אודיטורית נשמעת ברור יותר? עוצמה זה תפיסתי ואמפליטודה זה פיזיקלי. 
באופן עקרוני ככל שאני מגדיל את הגל ככה העוצמה תגדל, אך זה לא גדל בצורה ממש לינארית והסולם הזה נע בטווח מאוד מאוד 

 שמאפשר תקשורת, מדברים במושגי דציבלים.  גדול. וכדי לתרגם אותו לסולם פשוט
 הערך של הקיצונית האינפורמציה את מקמפרסת. לתקשורת נוחה יחידה -דציבלים

 דוגמא בתמונה.  .בסיסיים במספרים עליה לדבר שאפשר לאינפורמציה הפיזיקאלי
 
 
 

p0 בעולם הבסיסי הלחץ, 20 שווה שהוא מניחים, בסיסי דציבר של בסולם 
p לי שיש הרעש את מבטא  

 כי אומר דציבלים אפס, אפס= 1 של לוג ויוצא בנוסחא מציב אני, 20 הוא בעולם הלחץ אם
 תמיד שיש היא הסולם של ההנחה. 20 של ברמה, כלומר 0והוא מוגדר כ, בעולם משהו יש

 .קול גלי של תנועה איזשהי
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 בדציבלים האמפלידטודה של הפיזיקאלית העוצמה :x-ה ציר
 עוצמה  – yציר ה
 (. כי היחידות אינן באותו הפרש לינארי לאאך ) מונוטוני הוא הגרף

 
Pitch –  גובה הצליל 

 התדירות עם משחק שאני. הצליל של הזהות אחרות במיליםגובה הצליל הוא תפיסתי, אך התדירות היא פיזיקלית. 
 . יותר בסי או צורמני לי ישמע הצליל

 שהצליל ככל. גדלה גם( frequency) התדירות, באוקטבות שעולים תווים על מדובר, לדוגמא פסנתר מסתכל אני אם
מאחורי הפסנתר יש מיתר שהתדירות שלו עולה ככל שהוא יותר ימני. . יותר גבוהה שלו התדירות יותר גבוה

 לגובה חוקיות ישהמספרים שמעל המקשים זה התדירות של כל מקש, מהקשר הזה ברור שככל שאני עולה ימינה, התדירות עולה. 
, גבוה יותר התדירות טבה הבאה,באוק ל״לה״ מגיע שאניכ .הרצ 1110 הצליל של התדירות - שלישית באוקטבה ״לה״ לדוגמא, ואוקטבות

המוח יודע שזה "לה" כי הוא נע  . 2220 , כלומרהקודמת התדירות של כמכפלה נתפסת הזהות, גבוהה יותר באוקטובה כ״לה״ נתפס זה
סביב אותו צליל. יש לנו יכולת לזהות את גובה הצליל בשני מימדים: במימד התדירות, ובמימד זהות הצליל )אם זה דו או רה(. הזהות אינה 

 נגזרת ישירה של התדירות, כי התדירות היא רצף, ואת הרצף אנחנו מתרגמים למשהו עם משמעות אבורנו. 
 יסת צבע, אין צבע באורכי גל, שהוא רצף, אך אנחנו נותנים לתדירות של אורכי גל פרשנות של צבע.  זה דומה לתפ

 
 

 
 (צליל גובה) pitch של תפיסה לבין עוצמה של תפיסה שבין הקשר

 שלו בתדירות ביטוי לידי שבא הצליל גובה :x-ה ציר
  בדציבלים שלו ההאפליטוד :y-ה ציר
 פיזיקאלים מימדים הם אלה שני

 :האנושית התפיסה את מציגים בגרף הקוים
נבדקים התבקשו להתאים את העוצמה בדציבלים של כל טון, כך שהיא  הקו האדום:

דציבלים.  40הרץ בעוצמה של  1000תישמע להם כעוצמה זהה. למשל יש צליל של 
 100הרץ, ונבקש מהנבדק לשחק עם הדציבלים כך שה 100אח"כ נשמיע צליל של 

הרץ. הקו מבטא את המצב בו נבדקים חשים  1000ישמע באותו ווליום כמו ה הרץ
 את אותה עוצמה)ווליום(  לתדירויות צליל שונות. 

דציבל נשמע אותו ווליום  40הרץ ב 1000צליל של  –אנו רואים קשר שאינו לינארי 
ך דציבל, כלומר, אני צריך פיזיקלית להגביר את הצליל נמו 60הרץ ב 100כמו של  

 כדי שהוא ישמע באותה עוצמה של הצליל הגבוה.  
. אפשר לראות שמתחתיו אני לא תופס ומעליו אני מתחיל לתפוס את העובדה שיש משהו)התחתון( משקף את הסף המוחלט  -הקו הירוק

שבתדירות גבוהה, נדרשת פחות עוצמה כדי שארגיש שיש צליל. למה זה טוב שהוא לא סף קבוע לכל התדירויות? התדירויות של דיבור 
 אנושי הם בסיפים נמוכים יותר, הגיוני מבחינה אבולוציונית. באזורים אלה יש גם רגישות שמיעתית והסף העליון נמוך יותר. 

 לא הוא האיזור, שומע אני שבו האיזור את משקף שבאמצע מה כל. שינויים תופס לא אני מעליו, העליון הסף את משקף אפורה הקו
 . אחרות מתדירויות אליהן רגיש יותר שאני מסוימות תדירויות יש, בתדירות תלוי הוא אלא סימטרי

טבעי שאם המוזיקה מושמעת בכל התדירויות באותה אמפליטודה, החוויה התפיסתית  –נניח שיש לי רמקול שמשמיע מוזיקה מורכבת 
 תדגיש את הטונים הגבוהים. כדי שאני אחווה את הבסים כיותר עוצמתיים אני אצטרך להשתמש באקולייזר שידגיש את הבסים. 

 
  timbreגוון קול 

כשאני שומע דברים בעולם, הם לא מורכבים מאורך גל אחד, אלא קומבינציה של כמה תדירויות ואורכי גל. 
האינפורמציה כולה יהא זו שמורכבת לאותו צליל להישמע כבעל גוון כזה או אחר. נניח שננגן את אותו תו בגיטרה 

הקומבינציה של מה שנופל לי על האוזן . תהיה לו אותה תדירות ואותה עוצמה, אבל הגוון ישמע שונה –ובפסתנר 
 היא קצת אחרת. 

 בשלושת הגרפים יש תיאור של תדירויות של כלי נגינה מסוים, בשלושתם יש אותו צליל בדיוק. 
 רואים את התדירות בהרצים Xבציר 
 רואים אמפליטודה בדציבל של אותו מרכיב של תדירות.  Yבציר 

 כשאני מנגן תו בגיטרה, נופלים לי על האוזן עשרות אורכי גל, אך כיצד אני יכול להבחין בין אותו תו בכלים שונים? 
 . 2יש מרכיב בסיסי שמשקף את הזהות של התו, במקרה הזה בתמונה המרכיב הבסיסי הוא 

טומטית ומבין מה הצליל כל צליל מורכב אפשר לפרק לאורכי הגל שמרכיבים אותו. המוח מפרק זאת בצורה או
 הבסיסי. אם משנים משהו לא בסיסי בגוון, הגוון ישמע שונה אך זהות הצליל והגובה שלו ישמרו.  
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 נוירואנטומיה של מערכת השמיעה 
 האוזן החיצונית 

 העברה קול וזרה במיקום קול  –אפרכסת  
 הגנה על האוזן התיכונה ויצירת הדהוד של תדירויות שיעזרו לי להבין מאיפה הקול מדיע.  –תעלת האוזן 

 האוזן התיכונה 
עור התוף אוסף את הפאינפורמציה  .התפקיד שלה הוא להגביר את האות האודיטורי, שהוא לחץ אטמוספרי באוויר, שמגיע לעור התוף

ברגע שיש תנועה בנוזל הממברנה שעליה  שתניע את הנוזל באוזן הפנימית.לאינפורמציה מכנית, שתניע את העצם אותה ומתרגם 
 השבלול באוזן הפנימית  –נמצאים תאי השערה הם מתמירים אנרגיה מכנית לאנרגיה חשמלית.  תנועת הנודל יוצרת גל בקוכליה 

 קידוד תדירויות לפי מיקום 
 וב יותר לקצה של הקוכליה, הוא ישמע יותר נמוך. גלי הקול נופלים במיקום אחר בקוכליה, וככל שהגל נופל קר

 צלילים בעולם הם לא מוטונים, הם מורכבי ממגון תדירויות שנופלות בוז על האוזן. 
 איך אני יודע שהאינפורמציה מקודדת בצורה של גלים באוזן הפנימית? 
טלה של הבדלה בין עוצמות או אני מציג מ –אפשר להשתמש בניסוים פסיכופיזים התנהגותיים. ניסוים של מיסוך 

 תדירויות ובמקביל משמיע צליל ממסך שאמור להפריע להם לבצע את המטלה. 
הרץ, הם  400גלים שנופלים על הקוכליה, אם אני מבקש מנבדקים לבצע מטלה שמיעתית, ובמקביל משמיע להם צליל ב 3למשל יש 

הרץ כי הם חופפות  800ם. במיוחד בתדירויות של אמורים לבצע פחות טוב מאשר במצב בו לא הייתי משמיע כלו
הרץ )דוגמא בתמונה(. ככל שיש שטח חפיפה יותר בין שני הצלילים תיהיה  200מאשר התדרויות של  400יותר עם 

 הפרעה גדולה יותר לביצוע.
בניסוי התנהגותי השמיעו צליל ממסך וביקשו מנבדקים לבצע מטלת הבחנה, בדקו להם את סף ההבדל בין 

אמפליטודות ותדירויות שונות של צליל. אפשר לראות שהפגיעה כתוצאה מהצליל הממסך באה לביטוי בתדירויות 
רשים זהים, בתדירות בצד ימין יש הגבוהות. בגרף אפשר לראות שככל שהקו גבוה יותר הביצועים גרועים יותר: בהפ

 ביצועים גרועים יותר יחסית לצד שמאל של הגרף.  
 קידוד תדירויות לפי תדירות ירי עצבי 

יקרון היחיד עד עכשיו דיברנו על מצב בו הזהות או הפיץ' הנתפס נקבע על פי המיקום של פיק הגל בקווכליה. זה לא ע
א מכיל את כל טווח התפיסה האנושית. הקצוות לא מספיקים להכיל את לפיו אנו מזהים פיץ'. קידוד לפי מיקום ל

הרץ יפלו באותו מקום כמעט בקוכליה, אבל אני  20הרץ ו 10 –הפיק של כל הצלילים הנמוכים ביותר והגבוהים ביותר 
את כל התפיסה האנושית. לכן יש עדיין אצליח להבחין ביניהם. מיקום הגל לבדו לא יבחין ביניהם וכן קידוד עפ מיקום לא יכול להסביר 

עיקרון משלים של קידוד לפי תדירות הירי. לכל אורך הממברנה יש תאי שערה שמשדרים אינפורמציה גם לפי קצב הירי שלהם. למשל, 
הרץ, אי  1000הרץ התא יורה הכי טוב. נגיד שיש תאי שערה שקצב הירי שלהם הוא  500כל  –הרץ  500אם קצב הירי שלהם הוא 

הרץ, זה מספר גבוה מדי, אבל אנחנו עדיין רגישים לתדירות הזאת. ברגע שיש  10000שר לצפות שיהיו תאי שערה שיהיו רגישים לאפ
קומינציה של כמה סוגים של תאי שערה שכל אחד מהם יורה בתדירות שונה, ירי משותף של כל האוכלוסיות יביא אותי לרגישות גבוה 

. 0.001והשניה מתחילה לפעול בנקודה  0בנפרד. אם נניח אוכלוסיה אחת מתחילה לפעול בנקודה  יותר מהרגישות של כל אוכלוסיה
קומבינציה של אינפורמציה משתיהן תיהיה רגישה יותר. האינפורמציה יכולה לשמש לזיהוי פיץ במקומות בהן השבלול לא מסוגל 

 להבדיל. 
 תפקיד תאי שערה החיצוניים 

הם לא מעבירים אינפורמציה אלא על פי הצליל שמושמע הם משנים את הצורה של האוזן הפנימית. השבלול משנה את צורתו לפי מה 
שאני נחשף אליו עכשיו. למה זה חשוב? מאפשר רגישות גבוהה יותר והסתגלות דינמית לסביבה מה אני נמצא. רק בהסתכלות על 

 אוזן חיה אפשר לראות את זה. 
 שמיעה במוח עיבוד 

. ההצלבה אינה מושלמת כמו בראייה, יש זליגה של  MGNלקורטקס האודיטורי מגיע מידע מוצלב שעובר קודם דרך גרעין ה
ואזורים גבוהים יותר שנבדלים זה  A1,A2ההימספרות. הקורטקס האודיטורי נמצא באונה הטמפורלית, גם פה יש  2אינפורמציה בין 

הדפוס הבסיסי של קידוד אינפורמציה בקורטקס: אנו יודעים שבקורטקס הויזואלי הראשוני הקידוד הוא מזה ברמת ההכללה. נדבר על 
לפי מיקום על הרטינה, הקורטקס האודיטורי הארגון הוא לא לפי מיקום אלא לפי תדירות של הצליל. זה נקרא ארגון טונוטופי, אפשר 

ר מגיב. אינפורמציה ויזואלית אני יכול להבין ע"י הארגון שלה ברטינה מבחינת למפות את ההקשר בין תדירות הצליל לבין איך אותו אזו
ים והאינפורמציה של הגלים נקבעת לפי ימיקום, אינפורמציה אודיטורית אני חייב להבין על פי האפיון שלה לאורך זמן, כי הגלים איט

ריך זמן, במיוחד כשמדובר באינפורמציה מורכבת יותר. הדימניקה שלהם בזמן, לפי התדירות. כדי להגיע לקידוד של תדירות אני צ
 אינפורמציה ויזואלית אני יכול לקבל בלי לחכות הרבה. 

היכולות האנושיות מאוד משמעותיות כשמדובר בתפיסה ויזואלית, אין פה הרבה מקום לאלסטיות של המוח הויזואלי. לעומת 
ננטי יש בו הרבה מקום לאלסטיות. אני יכול לשנות את היצוג המוחי זאת, המוח האודיטורי, מכיוון שהתפקיד שלו פחות דומי

האודיטורי יותר מאשר את היצוג הויזואלי. לדוגמא, אצל קופים יש מחקרים שאימון בתדירויות מסוימות משנה את הייצוג 
 במוח לתדירות מסוימת ונהפך לרגיש יותר. 

 The effect of the missing fundamental 
 אחת התופעות הכי מעניינות בהקשר של שמיעה. מתארת את הדרך מה המוח מעבד אינפורמציה אודיטורית. 

הפנדמנטל הוא הזהות של הצליל, עלליו אפשר להלביש צלילים שיגרמו להבדלים בגוון אך לא להבדלים משמעותיים בזהות 
 ים ישמעו? )בתמונה, האדום הוא הבסיסי(. הצליל. אם ניקח צליל מורכב, ומוריד את הפנדמנטל ממנו, מה הנבדק

היינו מצפים שהנבדקים ישמעו את אותו צליל פשוט באוקטבה גבוהה יותר, כי ללא האדום התדירות הכי נמוכה היא כעת 
 גבוהה יותר )הכחול(. אך לא, מה שיקרה זה שהם ישמעו אותו צליל באותה אוקטבה, אולי ישמעו טיפה הבדל בגוון שלו. 
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קורה? הרי האינפורמציה היא שונה לחלוטין. הפנדמנטל הוא לגמרי אחר. בטבע, אם אוביקט משמיע קול, הוא משמיע את איך זה 
הפנדמנטל הבסיסי + הרמוניקות שהם כפולות של הפנדמנטל. מכיוון שהם תמיד כפולות, המוח יודע שגם אם אחד המריכיבים לא 

, עליו מולבשים 440פדמנטל של  –שים בין כל המרכיבים הם הפדמנטל! לדוגמא נמצא הוא יוכל להשלים את החסר, מכיוון שההפר
. ההפרשים בין המרכיבים מבטאים את הזהות של הפנדמנטל, וזה מה שהאדם שומע. גם אם 440=  880פחות  1320, 1320ו 880

חות בטלפון. הפנדמנטל נקבע עי במקרה הפנדמנטל נחסם לי אני עדיין אשמע אותו. זה טוב למקרה של מרחקים ארוכים, או שי
 ההפרש הנמוך ביותר באותו צליל מורכב. 

 
בסיס מוחי לעובדה הזו. מה שנמצא במאמר הזה, השמיעו מרכיבים שונים בתדירויות שונות לקוף, אבל החוויה התפיסתית שלו היתה 

אים לזיהוי של תדירות מסוימת. התא באזורים דומה, כי ההפרשים ביניהם קבועים. יש אזורים קורטיקלים אודיטורים מסוימים שאחר
האלה יגיב באותה צורה כאילו הוא נחשף לפנדמנטל, מה שמראה שהתא הזה מקבל אינפורמציה לגבי ההפרשים מה שעוזר לו להגיב 

 בצורה שמשקפת את התפיסה של הקוף ולאו דווקא את מה שנופל על האוזן. 
Sound localization 

צלילים מגיעים מאיפשהו, אנשים יודעים לזהות את מיקום הצליל. האם הם טובים או לא? לא ממש יחסית לחיות אחרות. פחות חשוב 
לנו לשמוע מאיפה מגיע הקול כי בדרכ אנו מסתמכים על הראייה. נניח שאדם נמצא בחשיכה, הקול מגיע מאיפשהו סביבו, איך אפשר 

 . לדעת מאיפה? רמזים דו אוזניים
 רמזים דו אוזניים 

 l time difference (ITD)uraInterna –  נניח שמקור קולA  מוצג בדיוק מול האף של הנבדק, ומקורB  מוצג מימינו. אחד ההבדלים בין
יע בו"ז אז האוזניים יהיה שהאינפורמציה תגיע לאוזן ימין לפני אוזן שמאל לפי זה המוח יכול להבין מאיזה כיוון הקול הגיע. אם הקול הג

זה מגיע ממולי או מאחורי.  הצורה של האוזן מגבירה את מה שמופיע לפני, אך זה מאוד קשה להבין מתוך זה בדיוק מאיפה מגיע הקול, 
 מעלות ולהשוות.  180הדרך היחידה שלי לדעת היא לסובב את הראש 

 )Internaural level difference (ILD –  גם רמז דו אוזני. נניח שמקור של קול מופיע מצד שמאל. הראש שנבדק עצמו הוא
מכשול בפני גלי הקול באטמוספירה )כמו קיר שממסך רעשים( זה אומר שאם האינפורמציה מושמעת משמאל, היא תישמע 

הקול, האמפליטודה של הגל. חזק יותר באוזן שמאל. המוח יודע להשוות בין האינפורמציה ולהסיק על פי ההבדל בעוצמה של 
, הם לא איפה יש יותר סיכוי שהראש שלנו יהווה מכשול לגל אודיטורי? בתדירויות גבוהות, כשהגלים חוזרים על עצמם וצפופים

יכולים לעבור את המכשול, אבל גלים רחבים ואיטיים יכולים לעבור את המכשול.  רמזים כאלה יהיו הכי אפקטיבים בתדירויות 
 גבוהות. 

את מיקום הקול,  Xתוצאות של ניסוי פסיכופיזי עם כמה מיקומים אפשרים של אינפורמציה קולית. אפשר לראות בגרף על ציר 
 עד כמה ההבדל בעוצמה גדול בין האוזניים לאותו מקור קול )ככל שההבדל גדול יותר האפקטיביות גדולה יותר(.  Yעל ציר 
 מעלות היא אופטימלית. 90, אך בזווויות אחרות יש משמעות. זווית של  ILDעות ל)פרונטלית או מאחורי( אין משמ 0בזווית 

 ההבדלים בעוצמות הכי משמעותיים בתדירויות הגבוהות.  
אנו שומעים את הבסים, ככל שאנו מתקרבים אנו שומעים את הטונים היותר  –נניח שאנו שומעים מוזיקה חזקה מרחוק 

 גבוהים. 
 רמזים חד אוזניים 

relatedtransferred function (HRTF)-adHe –  .אבל מה עד עכשיו דיברנו על המיקום של הסאונד בזווית יחסית לראש
עם עד כמה המקור קרוב אלי או רחוק ממני? או מתקרב אלי? אני אוכל לדעת על פי השינוי בעוצמה. אם מקור הקול נמצא 

 להשתמש בעוצמה וברמזים דו אוזניים.באותה זווית אך על הרצפה או על העץ אני לא אוכל 
איך גלי –המגנון הזה קושר לאוזן החיצונית שמורכבת מהאפרכסת והתעלה. ברגע שמגיעה אליה אינפורמציה קיים רזוננס 

יש פרופיל מסוים, והוא  0הקול מוגברים בתעלה. יש תדירויות שמוגברות יותר ופחות. למשל, לאינפורמציה שמגיעה מגובה 
מטר. צורת התעלה גורמת לכך שאינפורמציה מורכבת תוגבר אחרת כתלות  10ר האינפורמציה תגיע מגובה ישתנה כאש
 בגובה שלה. 

הכניסו לנבדקים לאוזן חומר שמשנה את צורתו, דמוי פלסטלינה, הם מסתובבים איתו למשך  –ניסוי שנעשה בהקשר הזה 
צליל גבוה ונמוך בסדר. כשהם שמו את זה באוזן הם כבר לא יכלו לזהות. כמה שבועות. לפני שהם הכניסו אותו היכולת שלהם לזהות 

יום עם החומר באוזן המוח הצליח להסיק אינפורמציה כזו, עדיין לא באופן מושלם. זה מה שיקרה אם מישהו יפגע באוזן  20לאחר 
 אחרי תקופת הסתגלות הוא ישמע סבבה.  –החיצונית 

Grouping by good continuation 
גם בשמיעה יש עקרונות של ארגון כמו בגשטלט, שעוזרים לנו להבין בצורה יותר מהירה מהי המהות של אותה אינפורמציה  

אודיטורית. אחת הדוגמאות לזה היא מה קורה בתנאים של רעש. אנו יודעים בגשטלט שגם אם משהו מוסתר אני יכול לזהות את 
. גם בשמיעה זה קורה. העיקרון של המשכיות טובה יבוא ליידי ביטוי כשיש צליל האוביקט אם יש לו המשכיות הגיונית פיזיקלית

צלילים  3אשמיע צליל מקוטע, שבהפסקות בין הקיטועים אשמיע רעש, הנבדק יחווה זאת כצליל אחד, ולא כשמפריעים לו. אם 
קיים אך משהו מפריע לו, ולכן אני תופס מקוטעים. זה בגלל שבטבע כאשר מגיעה לי אינפורמציה כזאת, מקור הקול ממשיך להיות 

 אותו למרות ההפרעה. 
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