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Samenvat tin~ 

Er zijn metingen verricht aan de flikkerfusiegrons, de flits

drempel en de visuele latentie bij verschillende waarden van het 

gemiddeld intensiteitsniveau. (Deze metingen hebben gemeen, dat 

de intensiteit en de tijd de enig onafhankelijk variabelen zijn). 

Het blijkt, dat de uit de flikkerfusiemetingen afgeleide frequen

tieresponsies tot een grondtype kunnen worden teruggebracht, waar

bij twee parameters optreden die van het gemiddeld niveau afhangen. 

Het is mogelijk gebleken om de drempel en latentietijd kwanti

tatief af te leiden uit de flikkerfusiegegevens. Het hiertoe be

nodigde theoretisch systeem veronderstelt een lineair filterproces 

gevolgd door een amplitudedetectie. 

Het verband gedlt over een intensiteitsgebied van 5 decaden. 

Het theoretisch systeem vindt aansluiting bij een aantal lite

ratuurgegevens. De fysiologische achtergrond ervan is nog onduide

lijk. 

~ .. · 
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Relatie tussen drie typen visuele metingens de flikkerfusiegr~ns, 

de drempel van korte flitsen en de visuele latentietijd. 

J.A.J. Roufs 

1. Inleiding 

1.1 Probleemstelling 

Bij het psychofysisch onderzoek aan de gezichtszin 

nemen metingen, waarbij de tijd een rol speelt een belang

rijke plaats in. Er bestaat veel literatuur over verschil

lende typen dynamische metingen, doch aan de onderlinge 

samenhang ervan is nog weinig aandacht geschonken. Onder

linge kwantitatieve relaties zouden het inzicht in de 

processen, die het dynamisch gedrag beheersen, vergroten. 

In dit rapport zal een verband worden gezocht tussen 

drie soorten experimentele gegevens, te weten: 

(1) de flikkerfusiegrens 

(2) de flitsdrempel, en 

(3) de visuele latentie. 

Ad (1) Aan de flikkerfusiegrens is de modulatie-amplitude 

van een sinusvormig gemoduleerd licht zo hoog, dat 

men het veld juist ziet flikkeren. Deze amplitude 

is afhankelijk van de frequentie en van het gemid

deld niveau. Figuur 1 geeft aan hoe de meetresul-

taten vaak worden weergegeven. In deze zogenaamde 

"De Lange karakteristiek')" 
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staat uitgezet de amplitude-

gevoeligheid, die de reoiproke 
") is van de drempelamplitude e , 

als functie van de frequentie. 

De lijn die de flikkerfusiegrens 

voorstelt geldt voor '~n bepaald 

gemiddeld niveau. 

fig. 1 Amplitudegevoeligheid als funotie van 
de frequentie van een sinusvormig ge
moduleerd licht. 

') SperlinB 1964 

••) De tera aaplitudegevoeligheid ia ingevoerd door Kell7 1961 
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Ad (2) De drempel voor rechthoekige flitsen is de in

tensiteit die nodig is om de flits juist waar 

te nemen. Voor korte flitsen blijkt bij de drem

pel het produkt van duur en intensiteit constant 

te zijn (wet van ]loch). Voor lange flitsen wordt 

de drempel alleen door de intensiteit bepaald. 

De overgang definiëert de kritische duur van de 

flits. 

Ad (3) De visuele latentie is het verschil in tijd tussen 

de aanvang van een lichtstimulus en het moment, 

dat men deze ziet. Deze tijd hangt af van de sti

mulusintensiteit: een hogere intensiteit geeft 

een kortere latentie. Daar deze tijd een onderdeel 

is van de reactietijd kan het verloop met de in

tensiteit onder meer op deze wijze worden gemeten 

(lloufs 1963) 

De resultaten van de drie soorten metingen hangen af 

van het gemiddeld intensi te i tsniveau. lie vergelijken nu 

voor verschillende niveaus de karakteristieke tijdconstan

ten voor de flikkerfusiegrens en de flitsdrempel uit de 

literatuur. Voor flikkerfusiemetingen wordt deze gevonden 

uit de reciproke van een karakteristieke afsnijfrequentie. 

We nemen hiervoor die frequentie, waarbij de amplitudege

voeligheid aan de hoogfrequente kant tot op de helft van 

de maximale waarde is gedaald. 

Figuur 2 geeft de kritische flitsduur (Biersdorf 1955) 
en de karakteristieke tijdconstante voor de flikkerfusie-_ 

grens afgeleid uit waarnemingen van de Lange 1957 en Kelly 

1961. De kurven lopen praktisch parallel wat een nauwe 

samenhang doet vermoeden. 
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Fig. 2 Kritische duur van flitsen (•) en karakteristieke 

tijdconstante uit de flikkerfusiegrens(•+)als 

functie van de achtergrondsintensiteitsvierkanten: 

kritische duur naar Biersdorf velddiameter 19°. 

Stippen: karakteristieke tijdconstante naar de Lange 2° 

(proefpersoon V) 

Sterrena idem naar Kealy 68° (proefpersoon DHK). 

1.2 Methode van behandeling 

De resultaten van de drie soorten metingen hangen af van 

een groot aantal parameters, zoals veldgrootte, de omgeving 

van het testveld, de plaats op het netvlies, de proefpersoon 

etc. Dit maakt het moeilijk de literatuurgegevens kwantita

tief te vergelijken en relaties ertussen op te sporen. Daarom 

hebben we als basismateriaal metingen uitgevoerd onder verge

.lijkbare omstandigheden. De metingen zijn uitgevoerd over een 

groot intensiteitsgebied (5 decaden). 
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Uit de resultaten blijkt een duidelijke kwalitatieve 

samenhang, zowel voor de karakteristieke tijdconstanten als 

voor de gevoeligheid bij flikkerfusie en drempelmetingen. 

Voor een kwantitatieve relatie moeten we expliciet worden 

over een mogelijk mechanisme. We zullen veronderstellen dat 

dit mechanisme zich gedraagt als een laag doorlatend filter 

gevolgd door een amplitude-detector. Op grond van de eigen

schappen van deze combinatie kunnen uit de flikkerfusiegege

vel).à;de drempelkarakteristieken en de latentietijd berekend 

worden. 

Er blijkt een redelijke overeenstemming te bestaan tussen 

deze berekende gegevens en de experimentele resultaten. 

2. Apparatuur en meetmethodiek 

2.1 De optische opstelling 

De optische opstelling is in figuur 3 geschetst. De licht

bron werd afgebeeld op de pupil van de proefpersoon (Maxwellse 

afbeelding). Het meetveld wordt 

door een oculair 

ongeaccomodeerd waar

genomen. Vlak voor 

het oculair is een 

FL 

GL 

GL=GLONMOOULATOR 
FL·FIX. LICHT 
KP·KUNSTPUPIL 
VW•IXJORWERP 

kunstpupil met een 

diam. van 2 mm aan

gebracht. Het hoofd 

van de proefpersoon 

is gefixeerd met een 

voorhoofd- en kinsteun. 

Een entoptisch gelei

dingasysteem stelt hem 

in staat zijn pupil 

centraal achter de 

kunstpupil te houden. 

Voor details vervijzen 

wij naar Roufs ~3. 
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Om het licht gemakkelijk te moduleren hebben we als bron 

een glimlichtmodulator gebruikt (Sylvania R 1131 C). Bij 

gunstige instelling van het werkpunt is de intensiteit recht 

evenredig met de elektrische stroom zolang de modulatiediepte 

niet groter is dan 95%. De lichtstroom werd steeds fotometrisch 

gecontroleerd. De modulatiediepte is elektrisch geregeld met 

een verzwakker in stappen van 1 db. Om het werkpunt constant 

te kunnen houden werd het algemeen niveau gevariijerd met be

hulp van grijsfilters. De lichtstroom is gemeten met een foto

multiplier die in spectrale gevoeligheid was aangepast aan de 

gestandaardiseerde ooggevoeligheid. Voor de absolute ijking') 

zijn gemeten de spectrale energieverdeling van de lichtbron en 

de spectrale gevoeligheid van de multiplier, waarbij een geijkte 

temperatuurstraler als referentie fungeerde. 

De retinale verlichtingssterkte is steeds uitgedrukt in 

(fotopische) trolands
1 

'). 

Het meetveld was steeds centraal gefixeerd en had een dia

meter van 1° gezichtshoek. Terwille van de eenvoud is geen 

omgavingeveld gebruikt. Bij v6~rproeven was nl. gebleken dat 

een even helder omgevingsveld, zoals in de literatuur gebruike

lijk is, de resultaten van geen van de type metingen significant 

beinvloedde. 

2.2 Proefpersonen 

De metingen zijn verricht door 3 proefpersonen, die een 

normaal gezichtsvermogen hadden. De proefpersonen H.J.M. en 

J.A.J.R., resp. 25 en 35 jaar oud, zijn getraind in psyoho

fysioh werk. Proefpersoon R.K., 18 jaar oud, had daarentegen 

geen enkele psychofysische ervaring. Proefpersoon J.A.J.R. 

heeft alleen metingen uitgevoerd bij de laagste gemiddelde 

niveaus. Bij de hogere niveaus had hij last van intraoculaire 

')Bij de ijking is belangrijke hulp verkregen van de heer 
J.Riemens, T.H.Eindhoven 

••)De traland is gedefiniëerd als een 'luminantie van 1 cd/m2 

. -· gezien door een pupil van 1 mm2 • 

' • ~·••><>•"'-"""-.. ~-------·-----~--·•·--- --··•--w"'-~" ~ 
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verstrooiing wat met name voor de flikkerfusiemetingen erg . '.'. 
hinderlijk is. Zijn resultaten, die in overeenstemming met 

die van beide proefpersonen bij de lage niveaus, zijn niet 

in dit rapport opgenomen. 

2.3 Metingen van de flikkergrens 

De proefpersoon kreeg, zo lang als nodig, een sinusvormig 

gemoduleerd licht met een zekere amplitude en frequentie 

a~ngeboden. Hem werd gevraagd aan te geven of hij in het veld 

veranderingen zag of niet. 

Boven de drempel kan men twee soorten verschijnselen perci
piëren: 

a) beneden ca. 1 Hz ziet men de helderheid van het gehele 

meetveld homogeen op en neer gaan met de frequentie van 

de stimulus. 

b) Boven ca. 10Hz percipiëert men een soort inhomogeen ge

woel in het veld, waaraan een subjectieve frequentie kan 

worden toegekend die echter onafhankelijk blijkt te zijn 

van de objectieve frequentie. Dit verschijnsel heeft 

Bartley reeds in 1938 beschreven. 

De flikkerfusiegrens werd gedefiniëerd door die amplitude, 

waarbij de proefpersoon in 5o% van de gevallen verandering 

constateerde. (Door proefpersoon H.J.M. is ook wel gebruik ge

maakt van de instelmethode, waarbij hijzelf de amplitude in

stelde op de grenswaarde. Beide methoden bleken gelijkwaardig 

te zijn). 

Elke dag werd bij alle gemiddelde niveaus, in toevalsvolgorde, 

de de Lange-karakteristiek gemeten. Op deze wijze werden de 

dagelijkse variaties over de 4 meetdagen uitgemiddelde Voor 

elk meetpunt in de grafieken zijn ongeveer 40 waarnemingen 

nodig geweest. 

2.4 Metingen van de flitsdrempel 

De flitadrempels zijn telkens gemeten door bij een bepaal-
" 

de flitsduur en gemiddeld niveau de flitsintensiteit in stap-

-., pen van 0,05l."Oeeenheid te varilren. Bij elke intenaiteit u 

,'1' • 
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de waa.rnemingswa.arsohijnlijk:heid bepaald uit een 10 maal aan

geboden stimulus, 
Bij niet al te hoge intensiteit worden bovendrompolige flit

sen niet zozeer gepercipi~erd als een intensiteiteverhoging 

dan wel als een onregelmatige "beweging" in het veld. Als drem

pel werd die intensiteit genomen, waarbij de waarnamingakans 

507~ is. De verdere procedure was gelijk aan die van de flikker

metingen. Elk punt in de grafieken komt uit ongeveer 200 waar

nemingen. 

2.5 Metingen van de latentie 

Over het verloop van de latentietijd met de stimulusinten

siteit zijn alleen eerder uitgevoerde reactietijdmetingen van 

proefpersoon H.J.M. gebruikt. Al eerder is aangetoond, dat het 

verloop in reactietijd met de stimulusintensiteit gelijk is 

aan het verloop van de visuele latentie gemeten met twee an

dere methoden (Roufs 1963). De metingen zijn uitgevoerd in 

blokken van 19, geward over alle intensiteiten. De reactietijd 

is slechts gemeten voor een uitgangsniveau. Elk meetpunt is het 

gemiddelde van 50 waarnemingen. De stimulus was rechthoekig en 

400 ms lang. Dit is lang t.o.v. de latentie, zodat de stimulus 

stapvormig mag worden beschouwd. 

3. Meetresultaten 

3.1 De flikkerfusiegrens 

In figuur 4 is de amplitudegevoeligheid 1/e als functie van 

de frequentie weergegeven. Het gemiddeld niveau (het zg. Talbot

~iveau) is de parameter. De resultaten komen overeen met die 

van de Lange (1957) en Kelly {1961). We karakteriseren de kur

ven door twee grootheden& 

1) de waarde van hun ma.ximuJ;1, verder gevoeligheidsfaotor S 1 

genoemd, 

2) de afsnijfrequentie fd, gedefiniäerd als die frequentie, 

waarbij de amplitudegevoeligheid aan de hoogfrequentkant 

van het maximum de helft van de waarde 81 heeft bereikt. 

Om te zien in boeverre we de kurvensobaar voldoende hebben 

gekarakteriseerd met deze twee parameters, reduceren we de 

korven. We gaan daartoe over op de dimenaieloze grootbeden 
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~=! , en f a f/d. Het resultaat hiervan is in figuur 5 uitgezet. e es, 
Voor beide proefpersonen vallen dé puntêtl ään do hoogfrequent-kant 
nu bevredigend samen tot een kurve. Bovendien stemmen de resulta

ten van beide proefpersonen onderling overeen. 

1r-------~-------r------~------~ 

-4t----
• E=9.1td. 
o E·43td. 
• E=148td. 
-tr E·525td. 
• E=6500td. 

subj.RK 

--------·--

Fig. 4a Amplitudegevoeligheid als fUnotie van de frequentie, 
met hed gemiddeld niveau als parameter. Proefpersoon 
R.K. 1 foveaal. De gestippelde lijnen z~jn theore
ti.ache kurven. Zie Paragraaf ,6.1. 

. ' 
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subj.HJM 

2 --________ ... 
• 

\~ * .... ~..,.--~ \• •0 ..,.,.,,.. ....... \. \ 

*.7 *'** ...... , \ \o • ·~ .. ', ·~ ,, * ' \ ;-11'' ,, 
~---- -- \ 't 

4 * \ \ 
* \\ 
* \~ 
•\ * \ 

• E•2td 

:\ 
• E•10td 

-·~--

1t~~------------~~------------~ • ....... 

Fic. 4b Amplitudegevoeligheid als functie van da frequentie 
met het gemiddeld niveau als parameter. 
Proefpersoon H.J .M. 1° f·oveaal • 

. ' 
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Voor de laagfrequentkant treden wel verschillen op, waar 
we voorlopig van afzien. 

Uit figuur 4 blijkt allereerst, dat de gevoeligheid af

neemt bij toenemend gemiddeld nivc~u, zodat de reciproke 

ervan, de dominante tijdconstante Td, afneemt. 

J'ig. 

RK 

-2~tO~.,-___ o.5="=----=-o ---;;:o.5 
log,.,f" 

5a Gereduceerde ampli tud.egevoeligb.eid 1 * als tunetie 
van de gereduceerde frequentie f* e (P-~. RI() 
De figuren zijn afgeleid uit figuur 4• De ptroklten 
lijnen sijn theoretische krommen voor de hoogste en 
laagste Talbot luminantie (zie paragraaf Q • 

I. 
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O.!S ~-----.-----,.-------, 

HJM 

0 

-2~1.0 -O.!S 0 

log",f" 

.,. 
Gereduceerde amplitudegevoeli~eid1 als functie van 
de gereduceerde frequentie f'Ï 8 (P.P. HJ M) 
De figuren zijn afgeleid uit figuur 4. De getrokken 
lijnen zijn theoretiaëbe krommen voor da hoogste en 
laapte Talbot luminantie (zie paragraat 6.) • 
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De wijze van reductie verschilt met die van de Lange, die 

niet op gevoeligheid en afsnijfrequentie reduceerde, maar 

uitsluitend op het gemiddeld niveau E (ordinaat~ ). e 
Het blijkt hierdoo~at de kurven bij de lage frequenties 

bij elkaar komen. Onze reductiemethode legt juist de nadruk 

op de hoge frequenties. 

3.2 De flitsdrempel 

De resultaten van de drempelmetingen aan rechthoekige 

flitsen zijn in figuur 6 ondergebracht. Uitgezet is het pro

dukt van flitsduur en -intensiteit als functie van de flits

duur, met het gemiddeld niveau als parameter. Overeenkomstig 

de wet van Bloch blijkt het produkt constant te zijn voor 

korte flitsduur (balling o), terwijl voor lange flitsduur 

de intensiteit alleen bepalend is (helling 1). 

De resultaten komen overeen met die van Graham en Kemp (1938) 
en die van Biersdorf (1955). 
We karakter~seren de kurven door 

1 ) de gevoeligheid F, voor lange flitsen ( ~.;>~) gedefiniëerd 

als 1/~ • Voor korte flitsen herleiden we de amplitude € 
tot die van de kritische tijd, d.w.z. F = ~ ;, 

2) de kritische duur T0 , gedefiniëerd door het snijpunt van , 

beide tangenten in de drempelgrafiek. 

De kurven zijn hiermede volledig bepaald. Het blijkt, dat 

zowel de gevoeligheid als de kritische duur afnemen met toe

nemend gemiddeld niveau. 
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Fig. 6 Drempelkarakteristieken voor 2 proefpersonen. 
Uitgezet is het produkt van flitsduur en inten
siteit bij de drempel ala funotie van de flits
duur, met het gemiddeld niveau als parameter. 
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3.3 Latentie 

In figuur 7 is voor proefpersoon H.J.M. de reactietijd 

als functie van de stapintensiteit uitgezet, alsmede het 

95% betrouwbaarheidsinterval. 

Het constante uitgangsniveau was 0,4 td. De intensiteit is 

uitgedrukt in drempeleenheden (Fechners). 

Als eenheid is gekozen de drempelwaarde van een stapvormige 

stimulering bij dit niveau. Vooral bij lage intensiteiten neemt 

de latentie hard af met de intensiteit. 

300 
ms 

250 

200 
I 
I 

\ 
I 
I 
I 
I 

\T 

l 
f\ 

' ' 
' ',, i', l'-

1 2 

I HJM 400 

i 

ms 

I 

i 350 

i 

J 300 

I 

250 

"')''-j, 
200 

. --;. ____ 
jL. ____ J.. __ ____ j ___ _ j_ 

150 

5 6 7 

Fig. 7 Reactietijd als fUnctie van de intensiteit uitgedrukt 
in drempeleenheden. 
Proefpersoon H.J.M. Uitgangsniveau 0,4 td. 
De gestippelde ~e is een theoretische latentiekurve 
(zie paragraaf 6.3), die met een aanpassingscan-
stante is verschoven;· · · ·· -··· -- -· ·· ··- ··-······- .. 
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3.4 Samenhang tussen flikkerfusie- en fli!sdrem~elgegevena. 

' 

We willen nu vergelijken de gevoeligheid en tijdconstante 

bij flikkerfusie- en drempelmetingen. In figuur 8 zijn de ge

voeligheden s1 (uit flikker)' en F (uit flits) als functie 

van het gemiddeld niveau getekend. De overeenkomst tussen 

s1 en F is duidelijk. In deze dubbel-logarithmische grafiek 

hebben de kurven een helling van -1, behalve bij de laagste 

gemiddelde niveaus. Dit wil zeggen, dat 1/S1E en 1/F.E prak

tisch constant zijn. Dit is analoog aan de in sta-tische ge

vallen bekende invariant AE/E voor de contrastdrempel (de 

Weber fractie). 

~ 
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~ "" 4"-
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Fig. 8 
Gevoeligheid als functie 
van het gemiddeld niveau 
Open driehoeken en vier
kanten S 1 uit flikkerfusie · 
Kruisen uit drempelmetingen 

,, 

• .. loc~ e. (tJ). .. ., 
" ~ ~ 

;.· 



In figuur 9 is de dominante tijdconstante uit de flikkerfusie

gegevens vergeleken met de kritische duur uit de flitsdrempel, 

beiden weer als functie van het gemiddeld niveau. De tijdcon

stanten variëren ongeveer een factor5 doch hun onderlinge ver

houding blijft praktisch constant. Bovendien is deze verhouding 

voor beide proefpersonen gelijk. 
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Fig. 9 Dominante tijdconstante Td uit flikkerfusiemetingen 
en kritische duur Tc uit drempelmetingen als functie 
van het gemiddeld niveau. De· .gestippelde kurve is 
parallel aan de Tc kurve getrokken op de theoretische 
afstand (zie paragraaf ~~2). 
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4. Kwantitatieve behandeling 

4.1 Basisveronderstellingen 

Voor de kwantitatieve behandeling maken we de volgende 

veronderstellingen: 

a) het lichtsignaal passeert een lineair laagdoorlatend filter L 

waarvan de gereduceerde karakteristiek overeenkomt met de ge

reduceerde flikkerfusiekurven van figuur 5. Voor de verschil

lende gemiddelde lichtniveaus E wordt de ligging van de 

karakteristiek verder bepaald door twee parameters: een 

gevoeligheidefactor s~.d.(d constant) en een dominante tijd

constante Td. De relaties van s1 en Td met E zijn gegeven 

in resp. figuur 8 en 9; 
b) dit lineaire systeem wordt gevolgd door een fluctuatiedetector 

FD, die dan reageert als de amplitude van zijn ingangssignaal 

de bovengenoemde constante waarde d bereikt; 

c) voor de volledigheid voegen we nog de voorwaarde toe, dat 

uit de modulus van de frequentieresponsie de fase kan 

worden berekend (faseminimumsysteem, zie Bode 1945). 

In figuur 10 is schematisch weergegeven hoe door middel 

van het lineaire systeem L en de fluctuatiedetector FD de drie 

soorten metingen met elkaar in verband kunnen worden gebracht. 

(1) Bij sinusvormig ingangssignaal treedt de fluctuatiedetector 

in werking als de amplitude van de eveneens sinusvormige 

uitgang de drempelwaarde d bereikt. 

(2) De fluctuatiedetector reageert eveneens als het maximum 

van de responsie op korte flitsen de waarde d krijgt. 

(3) Voor het bepalen van de latentie is niet alleen het maxi

mum van de responsie belangrijk. Verhogen we namelijk de 

ingangsamplitude, dan komt het moment waarop de responsie 

de waarde d bereikt dichter bij het mement van inzet van 

de stimulus te liggen. 

' 
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Fig. 10 Schematische voorstelling van het veronderstelde 
verband tussen (1) de flikkerfusiegrens bij sinus
vormige stimulering, (2) de drempelvaarde van 
korte lichtflitsen en (3) de visuele latentie van 
stapvormige stimuli. 
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4.2 Vereenvoudigde berekening 

De voornaamste eigenschappen van het veronderstelde systeem 

kunnen worden benaderd door het laagdoorlatend filter te idea

liseren. Hierbij wordt de versterking als funotie van de fre

quentie benaderd door een rechthoek met versterking A= d.s 1, 

terwijl de fase lineair van de frequentie afhangt door aan het 

filter een echte tijdsvertraging toè te kennen'). 

We kiezen voor de waarde van de afsnijfrequentie de reeds eerder 

gedefiniäerde afsnijfrequentie fd voor het gepostuleerde systeem. 

De frequentieresponsie P(f) is gedefiniäerd door: 

P(f) = Ae- Ï..t1tf't7 - fd ~ f < fd (1) 

P(f) = 0 in het overige frequentiegebied 

t" ia de tijdsvertraging 

en fd de afsnijfrequentie 

(In figuur 11a zijn de filterkarakteristieken getekend). 

Met behulp van Fourier integralen vinden we hieruit voor 

de responsie u(t) op een puls met een oppervlak a = ~~ 
U{t)-a.U-(~J= Q., ~A ld ~""' 2.. -i;.Jl" (fig. 11b) - ~ r 1~ ó ~r 

U~) de responsie op de eenhei spuls ,Q ( t) 

l is de pulsamplitude, j de pulsduur 

Als Td = 1/fd is de maximum amplitude: 

" " .!! ~ ... Q ver= a. Tc! (2) 
Wat gebeurt er met de maximale amplitude als we de pulsduur ver-

groten bij gelijkblijvend oppervlak en dus steeds verder van de 

ideale puls afkomen? 

De responsie wordt dan het verschil van twee zg. sinusintegralen 

(Si). Het maximum van dit verschil wordt gegeven door: 

a= e ~ s~ {-u:~~> (3) 
Voor korte flitsen (positief of negatief) zal de drempel d van de 

fluctuatiedetector dus bereikt worden als 
" tA U: Q. ~ ::.d 

dus als Q. = dlcl '1:11 :G. (4) 
t.A . 2.51 

')Voor een werkelijk filter kunnen modulus en fase-karakteristiek 
uiteraard niet onafhankelijk worden voorgeschreven. Voor een 
steil afvalland filter als in fig. 5 is dit echter een redelijke 
benadering. 
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Fig. 11 Vereenvoudigd netwerk. 

a) versterking en fase van het netwerk volgens 
formule (1) 

b) de responsie van dit netwerk op een impuls met 
oppervlak a 

o) de drempelkarakteristiek van dit netwerk. 
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Voor langere flitsen volgt bij de drempel 

Û = ë A Ytt Si(rl%}- d 
Bnige herschrijving, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij 

de psychofysische praktijk, geeftz 

~o1 (%J:: C+ \~09m)-
waarin de constante C = .4It - _:rt. 

t.A - 1s, ) 
In figuur 11c is voor dit theoretische systeem log (i~ 

u~tgezet tegen de logarithme van de dimensieloze duur~~ 

Benaderen we de functie door de twee getekende rechten, 

dan kunnen we het snijpunt definiëren als de dimensieloze 

kritische duur, waarbij "'ITJ= TcfTJ 
Uit de figuur 11c blijkt, dat Tcf1d=~4g 
dus TJ~ ~ 2. (5) 

Deze verhouding is dus onafhankelijk van de absolute waarde 

van Td. 

De benadering is niet geschikt voor het berekenenvan 

de latentietijd, omdat daarvoor juist een nauwkeurige kennis 

van amplitude en fase bij de hoge frequenties nodig is. 

In de appendix zijn de resultaten vermeld van de berekeningen 

aan een nauwkeurige benadering van het in 4.1 gepostuleerde 

filter. 

De in de vergelijkingen (4) en (5) gevonden benaderde resül

taten zijn praktisch gelijk aan die van de nauwkeurige be

rekening. 

4.3 Vergelijking van theorie en experiment 

We gaan nu na in hoeverre het gedrag van het theoretische 

systeem overeenkomt met het gedrag van de proefpersonen in de 

flikkerfusie-, de flitsdrempel- en de latentietijdexperimenten, 

waarbij ze de criteria hanteren die in 2.3, 2.4 en 2.5 zijn be

schreven. 

(1) Flikkerfusie. 

; ~~·· 

Het theoretisch systeem is gebaseerd op de flikkerfusie

gegevens van de proefpersonen. Met andere woorden& het 

theoretisch systeem en de proefPersonen stemmen in hun 

gedrag overeen. 
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(2) Flitsdrempel. 

Het theoretisch model gedraagt zich volgens vg1.(4): 

a = ~~~ • We vinden dan voor het systeem 

log a = log Td - log 8 1 - log 2. 

In het linkerlid staat alleen de flitsdrempel, in het 

rechterlid de parameters van het systeem die uit het 

flikkerfusiegedrag van de proefpersonen zijn afgeleid. 

We herschrijven dit als 

log a - log T d + log S 1 = - log ~, onafhanke

lijk van E. 

Voor de gemeten waarden van log a aan proefpersonen is 

in figuur 12 de sommering van het linkerlid grafisch uitge

voerd. Overeenkomstig de eerste basisveronderstelling zijn 

voor 8
1 

en Td de waarden uit de flikkerfusiemetingen ge

kozen (resp. fig. 8 en 9). De stippellijn geeft het gedrag 

van het theoretisch systeem'), de dichte vierkanten geven het 

resultaat van de beide proefpersonen. De som van de termen 

is constant; bovendien is de gemiddelde afwijking voor proef

persoon R.K. slechts 0.1~ log eenheid, voor proefpersoon H.J.M. 

is dit 0.3 log eenheid. Gezien het grote verloop van de af

zonderlijke termen is de overeenstemming vrij goed. 

4.4 Discussie 

Het gedrag van het gepostuleerde systeem blijkt goed over

een te komen met de drie typen psychofysische metingen. We 

willen nu nagaan voor welke eigenschappen van het systeem 

het gedrag ongevoelig is. 

Voor alle drie typen metingen is het criterium zodanig, dat 
steeds een uitwijking tot het drempelniveau d de meetresul-

taten bepaalt. Het systeem mag ook nog pseudo-lineair zijn, 

d.w.z. dat het zich slechts bij voldoende kleine uitwijkingen 

binnen korte tijd lineair gedraagt. 

•) De stippellijn geeft niet de waarde- log 2 van het ver
eenvoudigd systeem, maar de waarde - log p van het gepostu
leerde systeem (zie appendix) • 
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Fig. 12 Vergelijking van de gemeten waarden en de theo
retische waarden uit het gepostuleerde systeem. 
Voor de parameters s1 en Td zijn de waarden uit 
de flikkerfusiegegevéns gekozen. 
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Voorts blijken zowel de flitsdrempel als de latentie betrek

kelijk ongevoelig te zijn voor het verloop aan de laagfre
quente kant. In verband hiermee herinneren we aan het ver-

schil in perceptie van flikker bij hogere frequenties (zie 2.3). 

De mogelijkheid dat de fusiegrens bij lage frequentie berust 

op heel andere processen dan bij hoge frequenties blijft dus 

geheel open. 

De relaties zijn slechts onderzocht voor een foveaal ge

zichtsveld met een diameter van 1° en met wit licht. Men mag 

verwachten, dat met name de plaats op het netvlies een be

langrijke parameter zal zijn. Wat de invloed van de golflengte 

betreft, duiden literatuurgegevens van flikkerfusie, drempel

en eigen metingen aan reactietijd erop, dat de invloed hier

van niet groot zal zijn. 

Verder vestigen we er nog de aandacht op, dat alle metingen 

berusten op drempelkriteria. 

In de literatuur vinden we enige experimenten die relevant 

lijkén voor de theorie: 

Ikeda (1965) construeerde uit drempelmetingen met dubbelflitsen 

een hypothetische responsiekurve die lijkt op de impulsresponsie 

die voorspeld wordt uit de theorie (zie hiervoor bijv. fig •. 14a 

in de appendix). 

Aiba en Stevens (1964) en Katz (1964) deden metingen aan de 

helderheidezin met korte lichtflitsen en zij bepaalden hieruit 

de relatie tussen duur en amplitude bij constante helderheide

indruk. De kurven die zij hieruit construeerden lijken zeer 

veel op de besproken drempelgrafieken. Met name de kritische 

duur die op analoge wijze met het gemiddeld niveau varilert. 

Dit zou te begrijpen zijn als de helderheidezin zijn signalen 

betrekt van het besproken lineaire filter. Het niet-lineaire 

karakter van de helderheidezin zou dan een gevol~ zijn van 

latere bewerkingen. 
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Wat betreft drempelmetingen hebben Graham en Kemp (1938) 

als verklaring voor de kritische duur een scherp begrensde 

accumulatietijd voorgesteld. Blackwell (1955) bracht hierop 

een verfijning aan door aan de korte flits een in de tijd 

uitgesmeerde responsie toe te kennen ("Time-element contri

bution theory11 ). De voorgestelde theorie maakt zulk een 

puls-integratiemechanisme expliciet. 

Uit de. literatuur is bekend dat de kritische duur voor 
. 
een enkele flits groter is dan de kritische tijdafstand die 

gevonden wordt door dubbelflitsen (van de Brink en Bouman 1954, 

Blackwell 1963, I'llarriot 1963). Figuur 13b laat zien dat het 

theoretische systeem eenzelfde gedrag vertoont wat ook kwan

titatief overeenstemt. 

Het theoretisch model kan elektronisch gesimuleerd worden 

door een netwerk met twee differenti~rende en tien integreren

de RC secties, overeenkomstig de Lange's simulering van een 

flikkerfusiekurve. Het overeenkomstig gedrag van theorie en 

proefpersonen, maakt het aantrekkelijk te zoeken naar een mo

gelijke analogie tussen het simulerend netwerk en het fysio

logische mechanisme. Het lijkt niet waarschijnlijk, dat het 

netvlies een laddernetwerk van ca. 12 secties zou bevatten. 

Dit maakt het wenselijk om naar andere mechanismen te zoeken 

die de voorgestelde karakteristieken simuleren. Dat deze op 

zichzelf fysiologisch werkelijk voorkomen, blijkt uit het 

werk van Fuortes en Hodgkin (1964), die een potentiaalveran

dering in de receptor van de hoefijzerkrab (limulus) met 

10 integrerende secties konden besohrijven.-

Veringa (1961) toonde aan, dat karakteristieken van deze 

soort konden worden beschreven met een ~~ntraps-diffusie-

en recom}inà~äeproces. Levinson (1966) tracht deze karakte

ristiek op een ingewikkelde statistisch ~~ntrapsproces terug 

te voeren. 

De samenhang tussen de gevoeligheidsfaotor, de dominante 

tijdconstante en het gemiddeld niveau is nog geheel ondui

delijk. Fysisch zou men in elk geval een relatie willen ver

moeden tussen tijdconstante en gevoeligheid. 
' 
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Tenslotte mag nog de aandacht worden gevestigd op het 

verloop van de latentietijd met de intensiteit. Het lijkt 

waarschijnlijk, dat dit voor in de bewerkingaketen moet wor

den gelocaliseerd. De theorie geeft een minimumschatting 

van de visuele latentietijd, die psychofysisch slechts rela

tief kan worden gemeten. 
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5 • Conclusies: 

1. Aan de flikkerfusiegrenzen voor verschillende gemiddelde 

niveaus kunnen tot één type worden teruggebracht door een 

reductie met twee parameters. 

2. De flitsdrempel en de visuele latentie kunnen kwantitatief 

worden afgeleid uit de flikkerfusie. 

3. Het theoretisch systeem, dat hieraan ten grondslag ligt, 

bestaat uit een lineair filter, gevolgd door een amplitude

detector die fluctuatiedetector is genoemd. 

4. De theorie is gecontroleerd over een intensiteitegabied van 

5 decaden, bij een foveaal gezichtsveld met een gezichts-
e hoek van 1 • 

5. Het theoretisch systeem vindt aansluiting bij een aantal 

literatuurgegevens. 
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6. Appendix 

6.1 Frequentieresponsie 

De frequentieresponsie van systeem L kan worden gesimuleerd 

door het netwerk van figuur 16. 
De overdrachtfunctie P van dit netwerk wordt gegeven door: 

G )10 ( G.f- i1ri(Ta.)2 ) 
P(f) = Cf ( H l2t1fTÎ I+ ê.JnfT

1 
(
6 

Hierin ia Cf de fotocelconstante. 

G ~s de versterking per sectie ( G = R...,. ~ktd,. ) 
T1 en T2 zijn de tijdconstanten van resp. de integrerende en 

differentiërende secties. 

De keuze van hoofdletter G, T1 en T2 hangt af van het inten

siteitsniveau waarop men systeem L wil simuleren. In principe 

, kunnen G en T onafhankelijk worden gekozen. Het netwerk is echter 

zo geconstrueerd, dat het systeem L simuleert bij. alle gemeten 

niveaus door variatie van slechts .één parameter. r;Iet andere woor

den bij alle niveaus kan voor beide proefperso~J.en vrij nauwkeurig 

worden gesimuleerd door te draaien aan één as, waarop alle varia

bele weerstanden zittin bevestigd. 

De gestreepte kurven in figuur 4 stellen de analogon-kurven 

voor. Slechts voor het hoogste intensiteitsniveau is er een noe

menswaardige afwijking. 

Volgens de definitie 

Td = 

in (3.1) 
1 

fd 

kan Td gevonden worden uit 

waarin fd die frequentie ia, waarbij de modulus van T tot de 

helft van de maximale waarde ia gedaald. 

6.2 Pulsresponsie 

De responsie U(t) op een puls met oppervlak a ... E!l wordt 

gegeven door 

U(t) = aUjt) a a ~ Cf G
12

f(t,G) (7) 

p is een constante die onder meer afhangt van de vorm van P, 

de definitie van Td en is vergelijkbaar met het getal 2 in for

mule 2. Het verloop van~ met het niveau E ia getekend in fig.12. 

Het ma.ximum van f(t,G) is de eenheid • 
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In figuur 14a en b is de functie f(t,G) getekend voor 

waarden van G die het systeem L bij resp. 0,4 td en 3400 td 

simuleert. 

De responsie op rechthoekige blokken, de constante~ 

en de latentietijd van het maximum zijn gemeten aan het 

elektronisch gerealiseerd analogon. 

Voor een niveau is in figuur 14e het produkt van duur en 

amplitude bij constante maximale uitgang getekend als functie 

van de duur. Vergelijk deze met figuur 11c en figuur 6. 

Tussen de latentie van het maximum van de pulsresponsie 

en de dominante tijdconstante bestaat een lineair verband, dat 

in figuur 15 is getekend. 

6 •. :; Stapresponsie 

De stapresponsie U(t) =~ ~t) , G constant 

De genormeerde functie ~t) is in figuur 11c en d getekend 

voor situaties die overeenkomen met een intensiteitsniveau 

van 0,4 td en 3400 td. 

De latentietijd t 1 is gedefiniëerd door 

Om beter aan 

ken we duit 

te maken van 

meten). 

Hierin is~ 
dus: 

e u(t1 ) = d 

te sluiten bij het psychofysisch experiment druk

in de ingangadrempel (J. Dit gebeurt door gebruik 
A 

de relatie~:!,.= d (.fa kunnen we ook psychofysiach 

het maximum van de responsie op de eenheidsstap, 

dU 1 : dt",.o 

Kunnen we de latentietijd t 1 vinden door de inverse functie 
-1 ~~t LJ i I 

hiervan . t 1 • U .r<g. T ) = g( ·~d) 
Deze functie ie gemeten voor het geval het analogon de toestand 

bij een uitga.Il8sniveau van 0,4 td simuleert. In figuur 7 ia de 

functie getekend met een stippellijn. 

Voorts blijkt de verhouding Td/T0 praktisch onafhankelijk van 
het gemiddeld niveau te zijn. Van het laagste tot het hoogste 
niveau stijgt Td/T

0 
van resp. 2,0 tot 2,2. De gemiddelde waarde 

Td/T
0

• 2,1 is praktisch gelijk aan de benaderde vaarde uit . 
formule ( 5). 
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De maximale waarde van t 1 wordt bepaald door de tijd die hoort 

bij het maximum van U(t). Ook hier is weer een eenvoudig ver

band tussen U en Td' dat eveneens in figuur 15 getekend is. 

De heer H .J .M. !lleulenbrugge dank ik voor zijn belangrijke 

assistentie bij de experimenten. 

Dr. H. Bouma ben ik dank verschuldigd voor zijn waardevolle 

bijdrage door de vele discussies die ik met hem mocht hebben 

tijdens het prepareren van dit manuscript. 
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Fig. 13 a) Amplituden van een blok als functie van de duur 
bij constante maximum responsie van het systeem. 

Fig. 14 

· b) Amplitmden van twee korte pulsen die na elkaar 
komen als functie van de tijd tussen de pulsen, 
bij constante uitgang. 1rn------~"-n----------~ 
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Genormeerde puls- en blokresponsies van het systeea- L 
a en o zijn de pula- en blokreaponaiea bij een hooa 
niveau en b en d bij een la&& niveau. 
De poaitie vaa pula en blok ia gemarkeerd door een 
ltreepje reep. een blak. 
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0.3,---r-----r------. 
step 

Fig. 15 Verband tussen.latentie van het maximum van puls
en ~taprespons~e en de dominante tijdconstante 
van systeem L. 

Pig. 16 Het analogon dat systeem L simuleert voor beide 
proefpersonen RK en HJM. Voor beiden geldta 
k • 0,15 , q • 5 , RC • 9 ma. 
De waarde van r hangt af van het gemiddeld niveau 
waarop systeem L wordt gesimuleerd. De driehoeken 
zijn ontkoppelingseleaenten. 
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