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Inleiding en doelstellingen. 

Het doel van het onderzoek, is het bepalen van een aantal dy

namische eigenschappen van zowel het staatjessysteem als het 
kegeltjessysteem in de periferie van het netvlies. De dyDami
sche eigenschappen ( d.w.z. de prestaties bij het verwerken 
van in de tijd variirande sisnalen) worden bestudeerd door sti
mulering van de staatjas en kegeltjes, met puls- ot. sinusvor
mig gemoduleerd licht. 
Het dJnamisch gedrag van de kegeltjes zou men kunnen bepalen, 
door metingen aan de tovea, aangezien zich daar alleen kegeltjes 
bèvinden. Er is geen plaats op het netvlies aan te wij~en, 
waar zich uitsluitend staatjes bevinden. Op een peritere plaats 
van het netvlies bevinden zich namelijk altijd zowel staatjes 
als kegeltjes. De staatjes zijn de lichtreceptoren voor het 
scotopisch zien (voornamelijk nachtzien), de kegeltjes zijn 
de lichtreceptoren voor het totopisch zien (voornamelijk dag
zien). 
Daar het staatjessysteem gevoeliger ia (nachtzien) dan het ke
geltjesststeem, kan het dynamisch gedrag van het staatjessysteem 
zonder speciale ingreep voor zeer lage intensiteiten bepaald 
worden. Om toch ook informatie omtrent het gedrag van het staat
jessysteem bij hegere intensiteiten te verkrijgen, ia ce~ik 
gemaakt van d.e door Stiles ontwikkelde 11 twee kleurenmethode" • 
. Door toepassing van deze methode is het mogelijk het kegeltjes
S7steem (dan wel het staatjessysteem) selectiet te onderdrukken 
door geschikte keuze van de kleur van het achtergrondveld en 
die van het stimulusveld. 
Het zal blijken, dat door meting van het ad.aptatieverloop, na 
een zakere 11uitbleektijd", de juistheid van de methode beves
tigd wordt. 
A1gemeen kan men zeggen, dat bij toenemende achtergrondin\en
siteit d.e "tijdconstante" van zowel het staatjes- als het kegel
tjessysteem in de periferie afneemt. 
De oude veronderstelling, dat de staatjes veel "trager" zouden 
zijn dan de kegeltjes, blijkt in zijn algemeenheid. niet op te 
gaan. 



2/ Welke grootheden worden gemeten en hoe? 

2.1. aard van de metingen. 

2.2. 

De metingen·zijn verricht volgens de psychofysische methode. 
In figuur 1 wordt de proefpersoon als een "black box" voorge-

steld. 

LlèHT. 

WAARNEMING; 

In deze figuur is een "black 

box" getekend, waarvan de in

gangsgrootheid licht en de uit
gangsgrootheid een waarneming is. 

-~ or .niet zien Kenmerkend voor waarneming is 
het wel of niet zien van de sti
mulus. Het licht kan bestaàn uit 

licht van één- of meer golflens-

5ten, terwijl elk van deze soor
ten in verschillende intensitei
ten kunnen worden aangeboden. 

BOvendien kan de intensiteit in de tijd gevari3erd worden. 

Eigenschappen van de "black box", die op de waarneming van in-

vloed zijn, kunnen worden onderverdeeld naar: 
- . 

a/ de plaats van. de retina , die gestimuleerd wordt. 
' . . 

b/ het retina~e oppervlak, dat gestimuleerd wordt. 

c/ de adaptatie _toestand. 

dl de algemene toestand van de waarnemer. 

Drempelmetingen.(metingen met rechthoekige flitsen). 

De stimulusvorm, welke gebruikt wordt voor de drempelmetingen, 

is geschetst in figuur 2. In deze figuur is het intensiteits- · 

verloop als functie van de tijd weergegeven. Kenmerkend voor 

de stimulus is de "blokvorm•i 

intensiteit 

------ -,....----, 
~11----.....1 

'------'::!::==!-----~tijd 
~ 

De intensiteit van de achter

grond wordt met E aangegeven. 
Bij een gegeven pulsduur ",_wordt 

de puls~~~zte ~ die nog net waar
neembaar is bepaald. Op welke 

wijze dit gebeurt, wordt beschre• 

ven in paragraaf 5.2. 
Is de E= o dan bepaalt men de z •. g. 

donkerdrempel. 



De achtergrond welke met constante intensiteit E gestimuleerd 

wordt, beslaat bij alle metingen een groter oppervlak, dan dat 

gedeelte, wat gedurende de tijd,.". gestimuleerd wordt door de 

intensiteit E+E:. 

Voor de hier beschreven metingen is één constant oppervlak ge

kozen voor de achtergrond. Voor het stimulusoppervlak zijn res

pektievelijk een oppervlak corresponderende met 6°40 1 en 43' 
0 genomen, en voor het achtergrondoppervlak 12 40'. 

riet licht waarmee de achtergrond verlicht is, kan van een andere 

.kleur zijn, dan het licht, dat gebruikt wordt voor de stimulus. 

2.2.1. Presentatie van de meetresultaten. 

In de vorige paragraaf is opgemerkt, dat bij gegeven pulsduur ~ 

de puls~oogte e wordt bepaald. De resultaten van de metingen, 
worden op de in figuur 3- ge.toonde wijze·, ~~arin log"" tegen log e.~ 
is uitgezet, gepresenteerd. 

LOGf.V 

L..-.---:-=-~----- LOG."_ 
LOG1é: 

Het eerste gedeelte van de grafiek· 

loopt evenwijdig aan de log~-as. 

Blijkbaar geldt hier, dat voor 

metingen waarbij de E constant is 

en de pulsduur 'lP-~ T alleen het c 
product van pulsduur en pulshoogte 

bepalend is voor waarneming (wet 
van Bloch). 

Echter voor ....,.) Tc vindt men een 

lijn, welke een hoek van 45° maakt 

met de log~-as. Blijkbaar geldt. 
dan, dat.slechts de pulshoogte bepalend is voor waarneming. 

Uit de figuur kan men de volgende grootheden afleiden: 

a/ de tijdconstante Tc' welke bepaald wordt door het snijpunt 
van de twee lijnen. 

b/ de gevoeligheid F welke gedefiniëerd wordt als de grootheid JL 
s"" 

. (E._ • E. VOOr ,P.~ TC) • 

Parameters bij de drempelmetingen zijn de golflengte van de 

stimulus en achtergrond, het stimulusoppervlak en de achter
grondintensiteit E. 



2.3. Flikkerfusiemetingen. (sinusvormige modulatie) 
Bij de flikkerfusiemetingen wordt het stimulusveld bij constante 

achtergrGndintensiteit E, door een sinusvormig gemoduleerde 

lichtbron gestimuleerd. In figuur 4 is deze stimulusvorm ge-
schetst. De gemiddelde intensiteLt van 

de gemoduleerde stimulus komt 

Intensiteit overeen met de intensiteit 

van de achtergrond. Wederom 

is de gemiddelde intensiteit 
(achtergrondintensiteit) E 

genoemd. Bij gegeven modula

tie.amplitude e wordt de mo

dulatie-frequentie f zo in
gesteld. dat juist geen 11 flik

ker" wordt waargenomen. 

·Evenee?-s ka!l men, bi~ vaste modulatie-frequentie f, de .~o~ulat.ie
amplitude e zo instellen, dat ook juist geen flikker wordt waar

genomen. De wijze waarop dit gebeurt, is beschreven in paragraaf. 

5.3. Bij de flikkerfusiemetingen is de parameter keuze gelijk 
aan die bij de drempelmetingen, behalve dat de golflengtesamen

stelling altijd constant genomen is. Bij de drempelmetingen kun
nen achtergrond en stimulus verschillend van kleur zijn. 

2· •. 3.1. Presentatiewijze van de meetresultaten. 

In dit verslag zijn de meetresultaten afkomstig van de flikker

f~Siemetingen op de in figuur 5 aangegeven wijze gepresenteerd. 

LOG~ 

De in deze figuur geschetste 

kromme wordt 11 flikkerfusiekromme" 

en ook wel"De Lang~:.:karakteristiek 11 
3 

genoemd. Op de horizontale as is 

logarithmisch àe modulatie-fre

quentie f, op de vertikale, loga

rithmisch de waarde 'i uitgezet. 
De flik.kerf'.~!C!iekromme scheidt het 
gebied waar men flikker ziet, van 
dat waar men geen flikker ziet. 
Kenmerkend is de steile flank. 

4 



Uit de flikkerfusiekromme kunnen twee gro~theden worden afgeleid; 

a/ de dominante modulatie-frequentie fd. 
Deze vindt men door het snijpunt te bepalen van de lijn 

(log~ ) - 0,3 en de flikkerfusiekromme aan de zijde van de 
"-' max 

hoogste frequentie. 
~ cle.f. . 

b/ de gevoeligheid~; ~=~>max" 

2.4. Warband tussen flikkerfusie- en drempelmetingen. 

Als men er vanuit gaat, dat men met ''n proces te maken heeft, 
dan moet er een verband bestaan tussen de resultaten van de 

flikkerfusiemetingen en die der drempelmetingen. 
:L 

Bepalend voor dit verband zijn, volgens Roufs, de grootheden: 

a/ Ï~/Tc. of wel log Td-log Tc ( Td ='/fel ) • 
b/ [0=- Ji waarin ~::. e.+ (_'fA. .s.-T .. ) 
Uit theoretische beschouwingen volgt, dat beide ongeveer de 

waarde 2 moeten hebben. 



3. Keuze van meetcondities. Scheiding van het staafjes- en kegel

tjessysteem. 

3.1. Keuze van de retinale positie. 
De plaats op het netvlies, welke gekozen is voor het waarnemen 

·van de ~timulus ligt op 20° vanuit 4e fovea, perifeer temporaal op 
-· 
de retina.:o.P deze plaats is, naar uit de literatuur bekend is, 

de dichthe·:i.d der staafjes maximaal, en is van zowel kegeltjes 
' . 

als staafjes het verloop van dichtheid met de plaats zodanig, 

dat met kleine veranderingen van plaats geen grote dichtheida

veranderingen corresponderen. 
Om te zien of er een oppervlakteafhankelijkheid is ten aanzien van 

. --- ... 
de dynamische eigenschappen van staafjes en kegeltjes, wordt 

gestimuleerd op een groot en kleib oppervlak. Wenselijk zou 
een. zo groot en zo klein mogelijk opp.ervlak zijn. . . . . . . ... - ·- ----~- .- . - -
De apparatuur begrenst echter de mogelijkheden. De bepalende 

fa~toren in deze zijn, bij een klein oppervlak de te bereiken 
intensiteit en bij een groot oppervlak de uittreepupil, welke 

door de optische apparatuur bepaald wordt. 

Uiteindelijk is gekozen 43' en 6°40 1 • 

3.2. Scheiding van·staafjes- en kegeltjessystemen. 
Wil mën de ·eigensèhappen·· van de staafjes- en kegêl t;}es.systemeti. 

afzonderlijk bepalen, dan kan gebruik worden gemaakt van ver
schil in ~~n of meer der volgende aspecten; 

a/ golfl~mgt&afhankelijkheid. 
b/ verband tussen drempel- en achtergrondintensiteit. 
c/ adaptatieverloop in de tijd. 

d/ richtingsge~oeligheid ( Stiles- Erawford effect). 

In het nu volgende zal hier nader op worden ingegaan. 

3~2.1. Golflengteafhankelijkheid. Incrementele drempel. 

In figuur 6 is het verband tussen de drempelintensiteit en de 

golflengte bij absolute donkerachtergrond weergegeven. In deze 

figuur is vertikaal uitgezet de groo.theid e. , zijnde de reci
proke gevoeligheid .. f:"' 



LOGt 

Het volgende kan worden opge

merkt. 
a/ Behalve in het rode eind 

van het spectrum is de ge
voeligheid van de staafjes 

groter dan de gevoeligheid 

van de kegeltjes. 

.......,..-~400=---:5~0::-0--::8~00::----- Fllten1telnm) 

b/ De maximale gevoeligheid 

van d~ staafjes ligt~ bij 
een golflengte van ongeveer . 

5C? nm en bij de kegeltjes 

bij ongeveer 554 nm. 
Opgemerkt dient te worden, dat de gevoeligheidscurven van staaf

jes en kegeltjes voor ieder individu anders kunnen zijn, en 
bovendien af kunnen hangen van de retinale positie. - . . [). - --
De in de literatuur opgegeven waarden, moeten dus zeer voor-
zichtig worden geinterpreteerd. 

De drempelintensiteit hangt niet alleen van de golflengte af, 

maar ook van de·achtergrondintensiteit.Reeds is opgemerkt, dat 
voor drempel en achtergrond verschillende golflengten kunnen 

worden·gekozen. Voortaan zal de golflengte van de achtergrond 

met fJ en die der stimulus met ~ aangeduid worden. 

Dat de nog waarneembare drempelintensiteit niet alleen van de 
golflengte van de stimulus, maar ook van de achtergrondinte.nsi

teit afhangt, demonstreert figuur 7. 

LOGt), 

Langs de vertikale as is de 

drempelintensiteit, langs 

de horizontale as is de ach

tergrondintensiteit uitgezet. 
Men ziet, dat met toenemende 

achtergrondintensiteit, de 
drempelintensiteit ook toe

neemt. De in figuur 7 geschet
ste kromme zal in het vervolg 
incrementele drempelcurve 

worden genoemd. 



3.2.2. Verklaring van de incrementele drempelcurve. 
De lijn in figuur 7 vertoont een . ~ik. 
Dit zou men kunnen verklaren door de kromm~ opgebouwd te. den
ken uit twee curveD; respektievelijk een staafjes- en kegeltjes

curve. Ter verduidelijking hiervan moge onderstaande figuur 
dienen. 

LOGt~ 

~----------------•LOGEp 

Uitgaande van deze veroader
atelling, kan een incremen
tele drempelcurve dus een 
duidelijke aanwijzing geven, 
of bij een bepaalde achter
grondintensiteit het staat-

, jessysteem dan wel het kegel
tjessysteem wordt aangeslagen. 
Bij bepaalde keuze van )'. en 

F&cc 8 p ia het mogelijk, dat geen 
duidelijke overgang van de 

staatjes- naar kegeltjeskromme wordt gevonden. 
De incrementele curve lijkt dan toe te behoren aan 66n systeem. 
Ter verduidelijking hiervan zie tiguur 9. 

\, 

LOGC 11 

" 3.2.3. Conditioneringaveld. 

In dit geval wordt geen dui
delijke aanwijzing gévonden 
omtrent het staatjes- en 
kegeltjes gebied. 

In het vooratgaande is gesteld, dat de kleur van de stimulus 
niet gelijk behoeft te zijn aan de kleur van de achtergrond. 

De keuze van de kleuren wordt als volgt verduidelijkt. 
(zie tiguur 10) • 



~--~4~00~~~--~G~r-----~~~·~ 
acHtergrond 

f\Çs 10 

De niet onderbroken krommen 

geven het verband aan tussen 

de juist waarneembare drem

pelintensiteit als functie 
van de golflengte bij een 

donkerachtergrond voor res
pektievelijk het staafjes._ en 

kegeltjessysteem. In de rech

terzijde van de figuur is 
door middel van de linker 
pijl aangegeven, over welk 

bereik de drempelintensiteit 
bij de staafjes gevari~erd kan worden, alvorens de kegeltjes 

aan te slaan bij een stimulus van bepaalde kleur (~) en donker

achtergrond. Kiest men voor de achtergrond van het proefveld 

de intensiteit Ep met Î"' 646 nm, i~an _is in ·de figuur.voor die 

achtergrond de gevoeligheid van de staafjes- respektievelijk 

kegeltjes voorgesteld door de gestippelde krommen. Het kegel

tjessysteem is ten opzichte van het staafjessysteem ongevoeli
ger. Door op deze achtergrond te stimuleren, met dezelfde sti

mulus ( ~· 520 nm) als beschreven bij de donkerachtergrond, 
vindt men· dat de "speelruimte" tussen het kegeltjes en staaf

jes- drempelviveau groter is geworden, dan met de donkerachter
grond (zie de pijl rechts). 

Het blijkt dus, dat de grenzen van het gebied tussen de staaf

jes- en kegeltjeskromme (zie figuue 10), bepaald worden door 

de keuze van de stimulus- en achtergrond kleur. Experimenteel 

vindt men~ dat het grootste drempelintensiteits verschil tussen 
de staafjes en kegeltjes gevonden wordt bij een stimulus met ·~' 

een golflengte van 520 nm (groen) en een achtergrond met een 

golflengte van 646 nm (rood). Het gebruiken van verschillende 
kl.euren voor stimulus en achtergrond wordt 11 tweekleuren methode" 

genoemd. De resultaten van de tweekleurenmethode worden bespro
ken in paragraaf 6.1. 



" ,. 3.2.4. Verloop van de adaptatie in de tijd. Uitbleken. 

Een andere methode om het verband tussen kegeltjesdrempel en 

achtergrondintensiteit te bepalen is als volgt. 
1 

Uit de literatuur blijkt, dat als men gedurende 30 sec. naar 

wit licht kijkt, met retinale verlichtingssterkte van 7/3. 105• 
troland , de drempel behorende bij een bepaalde Î\ en donke-r

achtergrond, na deze 30 sec, als volgt verloopt (zie .figuur 12) 

LOG& 

t 

L----'---~------..t1Jcl (mln) 
4 7 

De verklaring, welke in de liberatuur voor deze kromme wordt 

gegeven, luidt als volgt; 

a/ de drempels behorende bij de secties A en B zijn afkomstig 

van het kegeltjessysteem. 

b/ de drempels, behorende bij de sectie C behoren bij het staàf

jessysteem. 

c/ het plateau B liggende tussen 4 en 7 min. geeft de absolute 

donkerdrempel ê0~ van het kegeltjessysteem behorende bij een 

bepaalde ~ aan. Het plateau van het staafjessysteem wordt pas 

na ongeveer 45 min. bereikt. 

Op deze manier kan men dus de eoK van de kegeltjes behorende 

bij een bepaalde golflengte vinden. 

Door niet op een donkere, maar op een achtergrond met intensi

teit E~ te adapteren, leek de mogelijkheid gegeven om de drem

pelintensit-eit van de kegeltjes behorende bij die specifieke 

achtergrond te vinden. 

Figuur 12 geeft de experimentele resultaten van de metingen 

weer. Hieruit blijkt, dat bij hoge achtergrondintensiteit de 

meetresultaten treffend in overeenstemming zijn met de reeds 
gevonden incrementele drempelcurve. 

10 



Gebruik makend van deze methode, wordt dus een informatie ge

vonden, omtrent het aanslaan van de kegeltjes bij. het stimule• 

ren op een achtergrond met een intensiteit ~ , terwijl deze 

informatie niet noodzakelijkerwijze blijkt uit het verband tus

sen de drempel- en achtergrondintensiteit, zoals in paragraaf 

3.2.2. beschreven staat. 

LOG&?. 

~--------------LOG!! 

Fl~ 12. 

3.2.5. Samenvatting. 

In het voorgaande is beschreven hoe, door op een bepaalde plaats 

van het netvlies de drempelintensiteit als functie van de achter

grondintensiteit te meten, informatie wordt gekregen omtrent het 

aanslaan van staafjes 6f kegeltjes dan wel staafjes én kegeltjes. 

Samengevat zijn de hypothesen waarvan in dit geval uitgegaan werd; 

a/ De staafjes en kegeltjes hebben ieder hun specifieke golflengte 
gevoeligheid. 

b/ De relatieve ligging van de gevoeligheidskrommen kan door be

ïnvloeding worden veranderd. 

c/ De waarneming wordt steeds bepaald door het gevoeligste systeem. 

'\'l 



4. Meetopstelling. 

4.1. Het optische gedeelte. 

In figuur 13 is het optische ge deel te van de meetopstelling 

schematisch a~gebeeld. In deze figuur is de stralengang van 

de lichtstralen aangegeven door middel van stippellijnen. 

I 

stfmulu 

fl~ 1'3 

De opstelling kan verdeeld worden in drie gedeelten. De eerste 

twee gedeelten dienen voor de vorming van een stimulus- respek

tievelijk een achtergrondbeeld. Het derde deel draagt zorg voor 

een juiste beeldvorming op het netvlies. 

De gedeelten voor het vormen van het stimulus- en achtergrond

beeld zijn optisch identiek. Zij bestaan uit een liehtbron, 

een condensor, een filtergroep en een diafragma. 

Als lichtbron zijn glowmodulators (gm) gekozen. Deze hebben het 

voordeel, dat het intensiteitsverloop in de tijd, door stuWing 

langs elektrische weg kan geschieden, wat eenvoudiger is dan 

-een mechanische sturing. De glowmodulator is geplaatst in het 

brandvlak van de condensor. De uit de condensor tredende even

wijdige lichtbundel valt eerst door een kleurenfilter (kf) 

(Balzer interferentie filter) en vervolgens door twee ach-

ter elkaar geplaatste neutraalfilters (nf). 

\2. 



Voor de neutraalfilters kan steeds een keuze worden gemaakt 

uit een stel filters van grote dichtheid en een stel van kleine 

dichtheid, waarmede door combinatie een nauwkeurige instelling 

van de absorbtiewaarde kan worden verkregen. 

De lichtbundel valt vervolgens door een diafragma, welke het sti

mulusoppervlak of achtergrondoppervlak bepaalt. 

De juiste waarden van de gebruikte kleurenfilters worden in de 

bijlage opgegeven. 

Door middel van de halfspiegel (hf) worden de beelden van de sti

mulus en de achtergrond gemengd. 

Bij het stimulus gedeelte zijn de neutraalfilters gemonteerd op 

wielen. De registratie van de stand van de filterwielen geschiedt 

automatisch. De filters, behorende bij de opstelling voor het 

achtergrondbeeld, kunnen los in houders geplaatst worden. 

Het derde gedeelte, dat dient voor een juiste beeldvorming op 

het netvlies, bestaat uit een eindlens, hoofdsteun, en een en

toptisch geleidingssysteem. Dit entoptische geleidingasysteem 

zal nog nader worden besproken. 

De diafragm~'s voor het achtergrond- en stimulusbeeld staan juist 

in het voorste brandvlak van de eindlens. Aan de andere kant van 

de lens, bevindt zich het centrum van de ooglens juist in het 

achterste brandvlak. 

Hierdoor zullen de lichtstralen als een kegel, met de top in het 

centrum van de ooglens, het oog binnenvallen. Het hoofd wordt 

gefixeerd door middel van een kinsteun en twee "slaapklemmen "· 

Het entoptische geleidingasysteem geeft de proefpersoon ne moge

lijkheid, de lichtbJ!!.ndel steeds door het midden van de pupil te 

laten binnenvallen. Dit entoptische geleidinga

systeem bestaat uit drie me

talen bolletjes, die dGor 

middel van lampjes worden 

belicht. De drie metalen bol

letjes bevinden zich vlak 

voor het oog en fungeren als 

zeer sterke bolle spiegels. 

Het effect hiervan is 



dat er zich schijnbaar drie lichtpuntjes voor het oog bevinden. 

Op het netvlies wordt de pupil door deze drie lichtpuntjes af

gebeeld als drie cirkelvormige vlakjes, waarvan de grootte en 

onderlinge positie afhangt van de pupildiameter • 

. De proefpersoon kijkt naar een fixatielichtje (fix), hetgeen 

betekent, dat het lichtje wordt afgebeeld op d~ fove~. (fig. 14). 

De hoek tussen de lijn die de fovea van het oog. verb:t,ndt met 

het fixatielichtje en de optische as, bepaalt de . af

stand tussen de fovea en het centrum van het proefveld. 

De instelling is zodanig, dat het centrum van het stimulusveld 

20°40' buiten de fovea valt. 

4.2. De elektrische besturing. 

In figuur 15 zijn twee blokschema's getekend. Deze geven een 

overzicht van de elektrische besturing bij respektievelijk 

drempel- en flikkerfusie metingen. 

DREMPELMETINGEN 

~ 
FLIKKERFUSIEMETINGEN 

In het blokschema van de elektrische besturing bij de drempel
met·ingen :-,,.:,staan achtereenvolgens een osc'illator (osc), casca

detëller (cas), blokvormer (blok), dB-verzwakker (dB) en een 

voedingsapparaat (voed) v66r de glowmodulator. 
llf 

Met behulp van de door de oscillator gestuurde cascadeteller, 

wordt de pulsduur "'"" geregeld, over een bereik van 1-10000 ms. 

1'-\ 



De karakteristieke blokvorm wordt geproduceerd door de puls• 

vormer. De hoogte van de puls kan met behulp van de dB-verzwak

kar worden geregeld. Door middel van een voedingsapparaat wordt 

de glowmodulator gestuurd. 

De sturing van de glowmodulator bij de flikkerfusiemetingen 

is eenvoudiger. Achtereenvolgens zijn een oscillator (osc), 

dB-verzwakker (dB) en voedingsapparaat (voed) gekoppeld, die 

voor de sturing van de glowmodulator in frequentie en amplitu

de zorgen. 

De oscillator is een zeer: stabiele laagfrequent- generator, 

waarvan het frequentiegebied van 1-100 Hz gebruikt is. 

4.3. De lichtmeting. 

Om de intensiteit, uitgedrukt in "Fechner eenheden" van sti

mulus en achtergrond te bepalen, is gebruik gemaakt van een ge

ijkte fotomultiplier (IPO no.750). De spect~ale gevoeligheid 

van de fotomultiplier is door middel van kleurenfilters zo goed 

mogelijk aangepast aan de internationale kegeltjes- gevoelig

heidscurve. 

.. 



5. ·Meetprocedure. 

5.1. Alle metingen zijn door één waarnemer (de schrijver van dit 

rapport. Mnl. 23 jaar.) en zonder proefleider verricht. 

Alle instellingen werden met de hand getypt op eenADDO-x,waar

op tevens automatisch een waarde, corresponderende met de .stand 

van de ~eutraalfilters van de stimulusopstelling, werd gere

gistreerd. Tijdens het typen, blijft de proefpersoon naar het 

proefveld kijken, zodat de adaptatietoestand niet beïnvloed 

wordt. 

5.2. Meetprocedure bij de drempelmetingen. 

De drempelmetingen bestaan uit het bepalen van de minimale ·~~o 

waargenomen drempelintensiteit. 

In figuur 16 is weergegeven, wat theoretisch de kans van waar

nemen is, bij een bepaalde f\1- en E;.. , als functie van de drem
pelintensiteit€..1S" 

waarnerningskens waarnemlngskans 

Fl~ 1} 

In de figuur is langs de vertikale as, de waarnemingskans, en 

langs de horizontale as, de drempelintensiteit e Uitgezet. In 

een bepaald gebied verandert de waarnemingskans, bij verhoging 

van de drempelintensiteit van O% tot 100%. 
Als kriterium van een nog juist waarneembare drempel, wordt 

de intensiteit behorende bij een waarnamingakans van 50% ge

nomen. 



De drempel wordt 1n de praktijk door middel van een lineaire 

interpolatie bepaald (zie figuur 17). ·Ieder punt, in/figuur 

17 met een kruisje aangegeven, is gevonden, door van een se

rie van 10 flitsen van.constante intensiteit procentueel het 

aantal flitsen te nemen, dat werd waargenome~. 
Tussen de flitsen is een tijdsduur van ca. 3 sec. genomen. 

Er zijn geen 11 blanco's" gegeven. Een elektronische teller telt 

ieder flitsje en produceert na iedere tiende flits een "piepn, 

zodat de proefpersoon weet, dat een meetserie is afgelopen. 

Voor metingen aan het staafjes- en kegeltjessysteem werd een 

donkeradaptatietijd van respektievelijk 45 en 15 minuten in 

acht genomen. 

5.3. Meetprocedure bij de flikkerfusiemetingen. 

Zoals reeds is vermeld, wo~dt bij een bepaalde frequentie een 

modulatieamplitude (of andersom) ingesteld, zodat juist geen 

flikker wordt waargenomen. Deze meetmethode is in de literatuur 

bekend onder de naam "instelmethode". 

Het hangt van ,de plaats van het meetpunt in de flikkerfusiekrom

me af, of men de modulatiediepte dan wel de modulatiefrequen

tie instelt. In het gebied van de "steile flank" wordt de fre-

quentie ingesteld en. in het overige gebied de modulatie-ampli

tude. 

Voor de definitieve metingen, "werden gedurende 3 dagen proef

.metingen verricht, om de inleer-effecten te elimineren. 

5.4. Meetprocedure ter bepaling van .de incrementele drempelcurve 

voor het kegeltjessysteem. 
. --

In figuur 11, van paragraaf 3.2.4., is het verloop geschetst 

van de drempelintensiteit na een adaptatietijd van 30 sec. aan 

wit licht met een intensiteit van 7/3.105 troland. 

Als meetprocedure is gebruikt; 

a/ adapteren gedurende 30 sec. aan wit licht met een intensi

teit van 7/3.105 troland. 

b/ na deze 30 sec. adapteren aan de specifieke achtergrond Ep. 
c/ tussen 4 en 7 min. de drempel bepalen op de methode zoals 

aangegeven in 5.2. 



5.5 •. Gebruikte intensiteitseenheid. 

Als intensiteitsmaat is de Fechner- eenheid gebruikt. Hieron

der wordt verstaan, het quotiënt van de intensiteit en de mini

maal waarneembare intensiteit. 

Een voordeel van de Fechner-eenheid ten opzichte van andere 

b.v. absolute intensiteitseenheden" is, dat het een relatieve 

maat is, waardoor vergelijking van de staafjes- en kegeltjes

systemen gemakkelijker wordt. 

5.6. Speciale meetproblemen. 

Tijdens het meten kan het gebeuren, dat het beeld plotseling 

vervaagt, en zelfs geheel verdwijnt. Dit verschijnsel staat 

in de literatuur bekend onder de naam 11Troxlers-effect". 

Het blijkt, dat bij het geven van een donkerpuls,(b.v. door 

met het ooglid te knipperen) het beeld weer verschijnt. 

Behalve van het hinderlijke Troxlerseffect, kreeg de proefper

soon na enige tijd last van vermoeidheidsverschijnselen. Dit 

uit zich b.v. in tranende ogen, veelvuldig knipperen met de ·,· 

oogleden, slaap en het niet meer in staat zijn goed te fix-

eren. Verbetering we~d verkregen, toen gebruik werd gemaakt 

van achtergrondmuziek. 

Bij de flikkerfusiemetingen, is last ondervonden van het ver

schijnsel, dat wij "flikkeradaptatie-effect" hebben genoemd. 

De proefpersoon ziet dan dat het proefveld langzamerhand niet 

meer flikkert, terwijl gedurende deze periode de modulatiefre

quentie en de modulatieamplitude constant zijn gebleven. 

In hoeverre dit effect van invloed kan zijn geweest op de uit

eindelijke meetresultaten, zal nog worden besproken. 



6. Meetresultaten. 

6.1. Resultaten van de incrementele drempeimetingen. 

In de figuren 18-19-20 zijn respektievelijk het verband tussen 

de drempelintensiteit, behorende bij het staafjessysteem en 

het kegeltjessysteem als functie van de achtergrondsintensiteit 

weergegeven, voor de combinaties ~'=520 nm. en ?""' 560 nm., 

>-.-,-: 6!}6 nm. en j:J-:: 5EW nm., en ~'= 520 nm. en P= 646 nm. 

Langs de horizontale as is logarithmiseh het quoti~nt van de 

achtergrondintensiteit (E) en de minimale intensiteit, welke 

nodig is voor het waarnemen van de achtergrond ( éo,. ) uitgezet, 

terwijl langs de vertikale as het quotiënt van de drempelinten

siteit (e) en de donkerdrempel (ë.) voor het veld van 6°40' loga

rithmisch is uitgezet '' (kromme A~ De drempelintensiteiten, 

-behorende bij een veld van 43' zijn uitgezet in kromme B. Op

gemerkt dient te worden,. dat zowel kromme A als kromme B genor

meerd zijn op d~ drempel van een veld van 6°40', waardoor de 

positie van kromme B duidelijk het drempelverschil demonstreert. 

In de figuren zijn uitgezet: 

a/ de resultaten van drempelmetingen bij een eonstante achter

grondi~tensiteit. (zwarte stippen). 

b/ de ~eetresultaten, welke worden beschreven in paragraaf 5.4. 
(meetprocedure ter bepaling van de incrementele kegeltjes

curve door meting van de adaptatietoestand in de tijd) zijn 

met cirkels aangegeven. 
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Tën aanzien van de figuren kan worden opgemerkt; 

1/ De krommen A en B bestaan beide uit twee delen, waarvan het 

linkergedeelte~overeenkomende met de lage achtergrondinten

siteit~toegeschreven moet worden aan waarneming met de staaf

jes, terwijl het rechtergedeelte, de hoge achtergrondinten

siteiten, behoren bij de waarnemingen met de kegeltjes. 



2/ De horizontale lijnen, behorende bij de krommen A en B geven 

de stimulusintensiteit aan, waarbij de kegeltjes aangeslagen 

zouden worden. 

3/ Uit de figuren valt af te lezen, dat de overgang van staafjes

waarneming naar kegeltjeswaarneming plaats vindt bij een groe

ne stimulus en groene achtergrond bij een achtergrondintensi

teit van log 5,5 Fechner. Bij een rode stimulus op een groene 

achtergrond is dit log 4 Fechner, en bij een groene stimulus 

en een rode achtergrond is dit ca. log 6,5 Fechner. 

Men ziet, dat door juiste keuze van de stimulus- en achter

grondkleur, kegeltjes- en staafjessystemen beter gescheiden 

kunnen worden. (zie figuur 19) 

4/ Bij eenzelfde achtergrondintensiteit is een hogere intensi

teit nodig voor het waarnemen van een veld van 43', dan een 

veld van 6°40'. Dit verschil in drempelintensiteit wordt klei

ner naarmate de achtergrondintensiteit toeneemt. 

1.\ 



6.2. Meting van de drempelintensiteit als functie van de pulsduur. 

In de figuren 20, 20a' 21, 2la, 22, 22a' is het verband weer
gegeven van de pulsduur ~) en het product van pulsduur in ms. 

en drempelintensiteit in Fechnereenheden( é."'/é
0

). 

De is evenals dat het geval was bij de incrementele 

drempel grafieken, de donkerdrempel behorende bij het grootste 

veld. 

De parameter (logE(~) in deze grafieken is de achtergrondin

tentiteit uitgedrukt in Fechnereenheden. 

De figuren 20 en 20a geven de resultaten, verkregen met de com

binatie À-= 520 nm. en fo c 590 nm. weer. 

Deze paren figuren hebben telkens betrekking op een stimulus

veld van 6°40' resp. 4-3 1 • 

De figuren 21 en 2la geven de resultaten verkregen met de com

binatie >.~ 646 nm. en /J-= 560 nm. weer. 

De figuren 22 en 22 geven de resultaten verkregen met de coma 
binatie "-= 520 nm.en f'-= 646 nm. 
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~·et völgende kan worden opgemerkt: (zie ook 2.2.1.') 

i/ !'êd'è're kromme is benaderd door twee rechten. De bij het knik

punt behorende pulsduur wordt de "kritieke duur" T genoemd. c 



2/ Aan de wet van Bloch { l! ,."_ constant voor ~Tc) wordt goed 

voldaan. 

3/ Algemeen geldt, dat bij verhoging van de achtergrondinten

siteit, de tijdconstante afneemt. 

4/ Uit de grafieken, kan bij iedere achtergrondintensiteit de 

grootheid ~c. ( t.. voor 1\J-)1 Tc) worden bepaald. Deze waarde van 

de drempelintensiteit wordt vergeleken met het reeds gevon

den verband tussen drempelintensiteit en achtergrondinten

siteit (paragraaf 6.1.). 

Meetpunten, die het verband weergeven tussen de achtergrondin

tensiteit ~o en de drempelintensiteit e~./e.,, zijn in de figuren 

23-24 en 25 uitgezet. In deze figuren zijn"de lijnen A en B 

overgenomen van de figuren 18-19 en 20 (par. 6.1.). 

De meetpunten behorende bij een klein veld, zijn aangegeven 

met een driehoek, die van een groot veld, met een cirkel. 

(In de figuur 23 zijn met sterretjes aangeduid, de gevoelig

heden, bepaald uit de flikkerfusiemetingen, die nog zullen wor

den besproken} Het blijkt, dat de meetpunten, zoals te verwach

ten was, in overeenstemming zijn met het reeds gevonden verband. 
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6.3. Vergelijking van het staafjes- en kegeltjessysteem. 
In figuur ~' zijn als functie van de achtergrondintensiteit 

in Fechneree~heid alle Tc's uitgezet. Voor e~ is de absolute don

-k~rdrempel Voor de achtergrond genomen. . In deze figuur zijn 

~~ 0 
100 

7!5 

o;;:p 
0 

50 
~-6'4( 

0·43' 25 

0 .A 

-00 0 

rp 
In f--'1 

0 f--J 
-r rtkl 
1...)1.- ~ ~ ) 0 

.n _,....., 

~ Pc ~a ~ '""" '- l..l.l ...... 

2 3 4 5 6 7 8 log!; e., 

met vierkantje~ -' 

tijdconstanten, ·~ 

rende bij een veld 

van 43' en met cirkels 

die behoren bij een 

veld van 6°40' weer

gegeven. 

Op deze wijze uitge

zet blijkt, dat voor 

eenzelfde achtergrond~ 

intensiteit voor een 

groot oppervlak een 

kleinere tijdconstante, dan bij een klein oppervlak wordt ge-

vonden. Bovendien ziet men, dat bij een toenemende achtergrond

intensiteit de tijdconstante afneemt. 

De oppervlakken van de cirkels en vierkanten geven een ruwe 

indicatie van de betrouwbaarheid van de metingen. 

Zoals reeds is vermeld, geven de incrementele drempelcurven 

(paragraaf 6.1.) een duidelijke aanwijzing, of bij een bepaal

de achtergrondintensiteit staafjes dan wel kegeltjes worden 

aangeslagen. Aan de hand van deze informatie kan bepaald wor

den of een tijdconstante behoort bij het staatjes- of het ke

geltjessysteem. 

Om de tijdconstanten van het staafjes- en kegeltjessysteem'te 

kunnen vergelijken, moeten de tijdconstanten betrokken worden 

op een voor beiden geldige, vergelijkbare toestandsgrootheid. 

In figuur 27 is als vergelijkbare toestanágrootheid voor het 

staafjessysteem gekoz~n de grootheid E4 , waarbij de ~- de 
•• 

donkerdrempel voor de achtergrond van het staafjessysteem is. 

Bij het kegeltjessysteem is in de grootheid~ voor~- nu de .... 
waarde genomen veor.:de donkerdrempel van de achtergrond van 

de kegeltjes. 

2.b 
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geen: >.520 M\f"500 nm 

LOGt, 

Met de letters S en K 

zijn de tijdconstanten 

respektievelijk beho

rende bij het staafjes

systeem en het kegel

tjessysteem aangegeven. 

Door middel van arcering 

is aangegeven, met wel

ke kleurencombinatie 

de meting is verricht. 

Over de figuur kan het 

volgende worden opge-

merkt; 

1/ De tijdconstanten behorende bij het kegeltjessysteem zijn 

voor logE.. <. .5 feehner, kleiner dan die welke behoren bij 
E. ... 

het staafjessysteem. 

2/ Uit de figuur blijkt, dat voor de kegeltjes zowel voor een 

klein stimulusveld als voor een groot stimulusveld, de tijd

constante regelmatig kleiner wordt met toenemende achter

grondintensiteit. Bovendien spreiden de waarnamingapunten 

maar weinig. Bij het staafjessysteem· is 

de spreiding .van ·de tijdconstanten bij een klein veld 

groot. 

3/ Zowel voor het kegeltjessysteem, als voor het staafjessys

teem geldt, dat uitgezonderd bij de absolute donkerachter

grond~, bit} '.èen~ constante achtergrondintensiteit een kleine-: 

re tijdconstante wordt gevonden·.voor een groot veld, dan 

voor een klein veld. 

4/ Bij een achtergrond van log .5,.5 fechner en log 7 fechner, 

vindt men met een groene stimulus en een rode achtergrond 

voor het staafjessysteem een T welke vergelijkbaar is met c 
de tijdconstanten, die gevonden zijn voor het kegeltjessys

~,"' teem. ..J 

Een andere vergelijkbare toestandgrootheid kan zijn, de rela

tieve drempelintensiteitstoenamé , waarbij voor het staaf

jessysteem de absolute donkerdrempel en voor het kegeltjessys

teem de donkerdrempel behorende bij het kegeltjessysteem wordt 

genomen. 
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oppervlakken worden genomen), als vergelijkingagrootheid han-

teert, dan blijkt bij het uitzetten van de Tc tegen deze groot

heid, het oppervlakte-effect voor zowel het staafjes• als ke-

geltjeesysteem geëlimineerd te zijn. 

6.4. In figuur 29 zijn de resultaten van de flikkerfusiemetingen 

bij een groene stimulus en achtergrond, voor een stimulusveld 

van 6°401. weergegeven. 

Langs de vertikale as is de grootheid log ~ , en langs de 

horizontale as de grootheid log f (Hz) uitgezet. 

0,5 1,0 

De drie bovenste krommen 

moeten worden toegeschre

ven aan het staafjessys

teem, de onderste drie, 

a~~ het kegeltjessysteem. 

De :tro1:.ze vco-: lo; -t :::-.ç·o"\ 

ligt dicht bij het over

gangspunt van staafjes 

naar kegeltjes. (zie fig.l.~) 

Hen ziet, dat de linker

flank bij de staafjeskrom

men vlakker loopt dan bij 

de kegeltjeskrommen. 

De uit de kromme bepaalde 

grootheid 1/S (zie para-

1=1.9 .2.~ 1•5 LOG ftHzl 



graaf' 6.2.) is tegen de achtergrondintensiteit door middel van 

sterretjes uitgezet. (figuur 23). 

Men ziet, dat deze waarden tamelijk goed overeenkomen met de 

re~ds gevonden meetpunten, hetgeen te verwachten is op grond 
~ 

van berekeningen aan het door Rouf's opgestelde model. De af-

wijkingen zijn ten dele toe te schrijven aan de dagelijkse va
l& 

riatie van de donkerdrempel. 

6.4.1. Effecten bij een klein veld. 

De flikkerfusiemetingen bij een klein stimulusveld waren zeer 

slecht reproduceerbaar. Op sectopisch niveau (staaf'jessysteem) 

bleek in het geheel geen flikker waarneembaar. Deze resultaten 

worden naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door het reeds 

genoemde f'likkeradaptatie-eff'ect. Besloten is, geen verder on

derzoek bij een klein stimulusveld te verrichten. 

6.5. Verband tussen de f'likkerf'usie- en drempelmetingen. (zie ook 

paragraaf 2.4.) 

In het bovenste gedeelte van onderstaande figuur is de groot

heid ~ logarithmisch als functie van de achtergrondintensiteit 

uitgezet. In het onderste gedëelte van de figuur zijn de groot

heden Td en Tc logarithmisch als f'~nctie van de achtergrondin

tensiteit uitgezet. Alle grootheden zijn bepaald met een groe• 

ne stimulus en een groene achtergrond, bij een stimulusveld 

van 6°40'. 

7. .o. "Z.. 
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De meetpunten, behorende bij de laagste drie intensiteiten be

horen bij het staafjessysteem, de overige bij het kegeltjessys

teem. 

Uit het bovenste gedeelte van de figuur blijkt, dat; 

1/ De waarnemingen sterk spreiden. 

2/ De waarde van log~ , gevonden bij het staafjessysteem is 

positief, die van het kegeltjessysteem ' 0 .. of negatief. 
3/ De uit de theorie volgens waarde 0,3 kan niet bevestigd wor;.. 

den. 

Uit de onderste figuur blijkt; 

1/ Bij afnemende Td neemt ook Tc af, met uitzondering van de 

laagste intensiteit. 

2/ Aan de uit de theorie volgende waarde log Td- log Tc= 0,3 
wordt redelijk voldaan. 

3o 



7. Discussie. 

De resultaten, welke gevonden zijn, kunnen worden onderverdeeld 

in vier groepen. 

1/ Inleidende metingen (onderzoek naar de condities, waaronder 

de staafjes 6f de kegeltjes dan wel de staafjes én de kegel

tjes worden gestimuleerdl 

2/ Verband tussen pulsduur en pulshoogte. 

3/ Verband tussen de modulatie frequentie en de modulatie am

plitude. 

4/ In hoeverre, voor deze,,perif'ere metingen het door Roufs in
::1. 

gevoerde model toepasbaar is. 

Ad 1/ 

Het blijkt, dat uit het verband tussen de achtergrondintensi

teit en de drempelintensiteit bepaald kan worden, onder welke 

condities de staafjes 6f de kegeltjes, dan wel de staafjes én 

de kegeltjes worden gestimuleerd. Wij zijn hierbij van de gang

bare, reeds genoemde hypothese uitgegaan, dat steeds het ge

voeligste systeem voor de uiteindelijke gewaarwording verant

woorde lijk is. 

De juiste waarde van deze hypothese wordt extra versterkt door 

de resultaten van de incrementele kegeltjescurven, welke gevon

den zijn, door het bepalen van het adaptatieverloop na uitble

ken gedurende een zekere tijd. 

Het feit, dat de meetpunten, gevonden met de "uitbleekmethode", 

zo goed in overeenstemming zijn met het gevonden verband tus

sen drempel- en achtergrondintensiteit, geeft misschien een 

mogelijkheid tot het verder onderzoeken, inhoeverre de niet

actieve werking van staafjes, bij het aanslaan van kegeltjes 

veroorzaakt wordt door inhibitie, dan wel uitbleking. 

Behalve dat uit het verband tussen drempel- en achtergrondin

tensiteit bepaald kan worden of men staafjes·· ~f kegeltjes 

stimuleert, kan men dit ook doen op grond van subjectieve me

tingen. Immers het feit, dat men kleur ziet, wijst er op, dat 

er kegeltjes worden geprikkeld. 

Het nadeel van deze subjectieve methode is, dat zeer onverza

digde kleuren meestal niet als kleuren worden herkend en zo-

doende is de overgang van 

slecht te bepalen. 
staafjes- naar kegeltjeswaarneming 

1>\ 



Bij alle metingen zijn de subjectieve waarnemingen genoteerd 

en zij blijken allen in overeenstemming met de reeds gevonden 

resultaten. 

Ad 2/ 
De ingevoerde tijdconstante Tc wordt bepaald door het knikpunt, 

zoals aangegeven is in figuur 3. De in figuur 20(a), 2l(a) en 

22(a) getrokken lijnen, moeten worden beschouwd als raaklijnen. 

De overgang van log e.".::c. ... , naar het gebied log!:. .... c. .. , is namelijk 

nooit zo abrupt als uit figuur 3 zou blijken. 

Dit betekent, dat het gebied waar de waarneming alleen wordt 

bepaald door het product E... • .". , kleiner is dan het gebied '\9--s."\c... 

Dat het product E . ..".. bepalend is voor waarneming, houdt in dat 

het proces een integrerende werking heeft. 

Algemeen wordt gevonden, dat de tijdconstante Tc afneemt naar

mate de achtergrondintensiteit toeneemt. 

De tijdconstanten, die voor de staafjes gevonden zijn, zijn 

groter, dan die voor de kegeltjes, uitgezonderd de tijdconstante, 

die het staafjessysteem oplevert voor hoge intensiteiten. 

(log~)/ 5,5(fechne~). Deze tijdconstanten zijn vergelijkbaar 

met de tijdconstanten voor het kegeltjessysteem voor evengrote 
:L 

achtergrondintensiteiten bij foveale metingen. 

Dit is opmerkelijk, want de gevestigde mening was, dat de staaf

jes altijd 1~trager11 zijn dan de kegeltjes. 

Het verloop van de tijdconstante als functie van de achtergrond

intensiteit voor het geval, dat stimulus en achtergrond groen 
b 

zijn, komt overeen met de door Barlow gevonden resultaten. Hij 

vindt, evenals wij, dat de tijdconstante voor een absolute don

kerachtergrond onafhankelijk is van het oppervlak van de sti

mulus en ongeveer 100 ms. bedraagt. Getuige de bevindingen van 
'S' 10 3.:1. 

Graham en Margaria, Pouwels en Roufs en Meulenbrugge. 

Ad 3/ 
Errzijn alleen flikkerfusiemetingen verricht met een klein en 

een groot veld, beiden met een groene stimulus en een groene 

achtergrond.De flikkerfusiemetingen met een klein veld (43'), 
bleken op staafjesniveau niet mogelijk, omdat zelfs met een 

100% gemoduleerd signaal nog geen flikker werd waargenomen. 

Op kegeltjesniveau bleken de waarnemingen met een klein veld 

·slecht reproduceerbaar. Deze feiten wijzen er op, dat men in de 
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periferie met andere effecten te doen heeft, dan bij de fovea. 

De resultaten van de metingen met een groot (6°40') stimulus

veld, laten op staafjesniveau een vlakker verloop van de flikker

fusiekrommen voor lage frequenties zien, dan op kegeltjesniveau. 
10 

Dit komt overeen met de bevindingen van Pouwels. Hij vindt bo-

vendien, net als wij, bij zeer lage intensiteiten een afwijken

de Td. 

Ad 4/ 
i. 

Algemeen kan gesteld worden, dat het door Roufs ingevoerde mo-

del minder gunstige resultaten oplevert voor de verrichte pe-
~ 

rifere metingen, dan de door Roufs en Meulenbrugge gevonden 

resultaten van foveale metingen. Dit geldt niet alleen voor het 

staafjessysteem, maar ook voor het kegeltj'essysteem, dat bestu

deerd werd. In zoverre verschillen deze resultaten met die van 
\0 

Pouwels, die tot betere kwalitatieve resultaten kwam. Hij vindt 

zowel voor het staafjes- als voor het kegeltjessysteem een vrij 

constante (3. De verklaring hiervan is misschien gelegen in het 

feit; dat Pouwels geen omgevingsveld heeft gebruikt, terwijl 

bij deze metingen steeds een omgevingsveld is gebruikt. Boven

dien werden de waarden voor het kegeltjessysteem door Pouwels, 

door metingen aan de fovea gevonden. Reeds is gezegd, dat bij · 

zeer lage achtergrondintensiteiten in het geheel geen flikker 

wordt waargenomen, hetgeen er op wijst, dat men in de periferie 

met geheel andere effecten te doen heeft, dan in de fovea. 

Een van deze effecten is de reeds genoemde flikkeradaptatie·>, 

waarover nog zeer weinig bekend is. 



8. Samenvatting. 

1/ Door het verband te bepalen tussen achtergrondintensiteit en 

,,, . drempelintensiteit vindt men informatie omtrent het stimu

leren van staafjes of kegeltjes. 

2/ De hypothese; de waarneming wordt steeds veroorzaakt door 

het gevoeligste systeem, kan door nieuwe metingen bevestigd 

worden. 

3/ Voor absolute donkerachtergrond, vindt men een tijdconstante 

Tc van ongeveer 100 ms. 

4/ De tijdconstante Tc van het kegeltjessysteem is meestal kle~

ner, dan de Tc voor het staafjessysteem. 

Voor hoge intensiteiten (log~~h 5,5 fechner) levert het staaf

jessysteem een tijdconstante op, welke vergelijkbaar is, met 

de tijdconstanten, die voor het kegeltjessysteem voor even~ 

grote intensiteiten in de fovea worden gevonden. 

5/ De tijdconstante Tc neemt zowel voor het kegeltjes- als het 

staafjessysteem bij toenemende achtergrondintensiteit af. 

6/ Met een klein stimulusveld (43') en een groot omgevingsveld 

(12°40'), wordt in de periferie op staafjesniveau geen flik

ker waargenomen. 

71 Het door Rouf's voor de fovea ingevoerde model, blijkt voor 

deze perifere metingen minder toepasbaar. 
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Bijlage. 

In de onderstaande figuur zijn de spectrale doorlatingskrommeft 

van de gebruikte filters geschetst. 
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