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Abstract 

An experiment was performed in winch discrimination was measured 
between acoustical stimuli that only differed in fine structure, both in 
temporal and spectral domain; the envelope of the signals was identical. 
To this purpose, signals with a Gaussian spectral envelope were used. 
Discrimination was measured with 3 values of the distance Jo between 
the components and different values of the formant frequency /i of the 
signal. Four subjects participated in the experiment. 

In most cases increasing J1 with constant Jo caused a sharp drop 
in discrimination performance (within 1/3 octave percentage correct 
decreased from 100% to chance level). This drop ocurred at higher fi 
with higher Jo. 

Analysis of the data show, that results are in accordance with a 
hypothesis of exclusive use of spectral cues for the observed discrimina
tion. Possible use of temporal cues (based on spike statistics) is limited 
in such a way, that the auditory system doesn't use information from 
inter spike intervals that exceed 8ms. 



spectrale en temporele fijnstruktuur als 
auditieve cues 

1 Inleiding 

Marcel van der Heijden 

januari 1991 

Frequentiediscriminatie is een van de gebieden waarop het menselijk gehoor 
een grote precisie vertoont. Bij een taak waarin wordt gevraagd welke 
van twee opeenvolgende tonen hoger is, blijken getrainde proefpersonen ver
schillen van promiles in frequentie nog te kunnen onderscheiden. 

Hoewel veel psychoakoestische en fysiologische gegevens beschikbaar zijn, 
is niet duidelijk van welke informatie het gehoor gebruik maakt bij het dis
crimineren van toonhoogte. De twee mogelijkheden zijn spectrale en tem
porele informatie. De eerste is beschikbaar dankzij de frequentieselectiviteit 
van de cochlea; de plaats van maximale excitatie verschuift bij een verander
ing Yan signaalfrequentie. De tweede soort informatie is beschikbaar dankzij 
de zgn. fasevergrendeling, het verschijnsel dat de neurale codering een af
spiegeling is van de temporele fijnstructuur van het cohleair gefilterde sig
naal. Een analyse van de temporele struktuur van de neurale code zou ten 
grondslag kunnen liggen aan de frequentiediscriminatie. 

Gevoeligheid voor temporele cues is i.h.a. moeilijk aan te tonen, omdat 
het lastig is stimuli te maken, waarbij de temporele cue geïsoleerd optreedt; 
een verandering in het temporele domein van een signaal verandert zijn spec
trale eigenschappen en vice versa. De vraag is echter of veranderingen op 
beide domeinen als cue beschikbaar zijn voor het auditief systeem; niet alle 
informatie van het signaal wordt gecodeerd in de gehoorzenuw. Wel treedt 
door de cochleaire filtering vaak een koppeling tussen temporele en spectrale 
cues op (Evans, 1978). 

Als voorbeeld van deze moeilijkheden valt te noemen de toonhoogte van 
periodieke ruis-bursts (Miller & Taylor, 1948). Het lange termijn spektrum 
van een signaal, dat bestaat uit periodieke gating van b.v. witte ruis, is 'on
gekleurd', d.w.z. het vertoont geen locale maxima in het amplitudespectrum. 
Het korte termijnspectra ( over de duur van een klein aantal bursts) kan 
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echter een kleuring te zien geven, die samenhangt met de repetitiefrequentie 
van de bursts (Pierce e.a. , 1977; Houtsma e.a. , 1980). Op deze wijze is een 
spectrale cue voor de waargenomen toonhoogte niet op voorhand volledig uit 
te sluiten. 

Gaat het bij periodieke ruis-bursts om de temporele omhullende, pogingen 
tot isolatie van temporele fijnstruktuur als cue stuiten op dezelfde problemen. 
Onder temporele fijnstruktuur is hier te verstaan het patroon van maxima 
en minima in de golfvorm, dat samenhangt met de instantane fase van een 
signaal; dit in contrast met de temporele omhullende, die zich op een grotere 
tijdsschaal afspeelt, en de modulatie van het signaal beschrijft. 

Om toonhoogte-jnd's van stationaire sinussen te verklaren uit verwerk
ing van temporele fijnstruktuur, moet een grote gevoeligheid voor temporele 
fijnstructuur gepostuleerd worden; de relatieve jnd voor frequentie is onder 
optimale omstandigheden in de orden van promiles, in het geval van een 1 
kHz sinus houdt dit een verschil in periode van microseconden in. 

Men kan trachten om gebruik van temporele fijnstruktuur te evalueren 
m.b.v. signalen die hetzelfde (lange termijn-) spectrum hebben, maar die in 
temporele fijnstruktuur verschillen. Als mensen deze verschillen horen, zou 
hieruit de conclusie zijn te trekken, dat temporele fijnstruktuur een rol speelt 
bij de perceptie van deze signalen. Een voorbeeld van zo'n experiment is 
Arcos (1982), die het frequentie onderscheidend vermogen bij smalbandruis 
van twee versies onderzocht: bij een versie met periodieke nuldoorgangen 
bleek het frequentie onderscheiden vermogen ongeveer twee keer zo goed als 
bij een versie met onregelmatige nuldoorgangen, hoewel de lange termijn 
spectra van de signalen identiek zijn . De conclusie lijkt gerechtvaardigd, dat 
temporele fijnstruktuurinformatie een rol speelt bij frequentiediscriminatie. 

Hiertegen valt eenzelfde bezwaar in te brengen, als bij de beschouwing 
van toonhoogte van herhaalde ruis-bursts: het korte-termijn spectrum van 

V de te onderscheiden signalen kan wel anders ~ zijn. Hierdoor is het niet 
nodig een analyse van temporele fijnstruktuur door het auditief systeem te 
postuleren, die een temporeel oplossend vermogen vereist van frakties van ms. 
De rij auditieve filters kan immers beschouwd worden als 'short term fourier 
analyser', waardoor de temporele analyse van de omhullende van de filter
outputs verantwoordelijk kan zijn voor de discriminatie van de signalen. De 
hiervoor vereiste temporele resolutie is enkele tientallen ms i.p.v. de frakties 
van ms, die voor het verwerken van temporele fijnstruktuur nodig is. 

Een andere methode om temporele en spectrale cues te onderscheiden, is 
het gebruik van signalen, die zowel in spectraal als temporeel opzicht slechts 
verschillen in fijnstructuur; de omhullende op beide domeinen wordt onver
anderd gelaten. Wegens de eindige bandbreedte van de cochleaire filtering 
is er een grens aan het spectrale oplossend vermogen. Gegevens over de 
scherpte van cochleaire filtering, en daarmee het vermogen spectrale fijn-
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structuur te onderscheiden, zijn uit de literatuur voorhanden. Uit gegevens 
over discriminatie van deze signalen kan iets worden afgeleid over het vermo
gen tot onderscheiden van temporele fijnstructuur, met name in een domein 
van signalen waar wegens eindige spectrale resolutie van het gehoor spectrale 
cues uitgesloten zijn. 

Onder deze kategorie van slechts in fijnstruktuur verschillende signalen 
vallen de experimenten van Gold en Pumphrey (1948). Zij gebruikten peri-
odieke bursts van tonen met een vaste draagfrequentie / 1 , en rep4,iefrequen- Y ! : 
tie / 0 • Gemeten werd het vermogen tot discriminatie tussen twee versies van 
deze signalen: één waarbij de opeenvolgende bursts dezelfde polariteit had-
den, en één waarbij de polariteit alterneerde; zie fig. 1. Hun bedoeling was 
hiermee de kritieke bandbreedte van een rond / 1 gecentreerd auditief filter 
te bepalen ( eventuele temporele cues lieten zij buiten beschouwing). De re-
denering hierbij was als volgt: om de twee versies te onderscheiden, is het 
nodig, dat de respons van een auditief filter rond / 1 op een burst interacteert 
met de volgende burst; het filter moet scherp genoeg 'gestemd' zijn om dit 
te bewerkstelligen. De op deze wijze gemeten kritieke bandbreedtes waren 
veel scherper dan op andere wijze verkregen schattingen; b.v. hooguit 100 Hz 
bandbreedte bij 2 kHz, vergeleken bij gangbare waarden ongeveer 240 Hz, 
Patterson 1974. 

Green, Wier en Wightman (1975) wezen op een fout in Gold en Pumphrey's 
redenering. Door de rechthoekige gating van de sinus, onstaan er komponen
ten ('spectra} splatter') met frequenties ver van de draaggolffrequentie. Zie 
hiervoor fig. 2. De lage componenten, die beter oplosbaar zijn, kunnen ver 
antwoordelijk zijn voor de discriminatie van de twee aangeboden versies. 
Immers, de twee te onderscheiden signalen verschillen door een verschuiv
ing van de komponenten onder een vaste omhullende (zie fig. 2). Omdat de 
lage komponenten beter opgelost worden, kunnen zij als cue dienen, en is uit 
metingen met deze signalen geen informatie te halen m.b.t. filters rond / 1 . 

Het is mogelijk om de signalen zodanig te modificeren, dat de spectra} 
splatter verdwijnt, b.v. door i.p.v. rechthoekige gating een gaussfunctie te 
nemen (zie fig 3). Hierdoor blijft de energie van het signaal beperkt tot 
een nauwere band rondom de draagfrequentie / 1 . De bandbreedte van het 
signaal is omgekeerd evenredig met de breedte van de gebruikte omhullende 
gaussfunctie in het tijdsdomein. 

De spectra van de twee in fig. 3 getoonde signalen zijn afgebeeld in fig. 4. 
Evenals in het tijdsdomein verschillen de twee versies slechts in fijnstructuur; 
net als bij de Gold & Pumprey signalen kenmerken de spectrale verschillen 
zich door een verschuiving van de komponenten onder een vaste omhullende. 
Discriminatie op grond van spectrale cues zal dus beperkt worden door het 
spectrale oplossend vermogen van het gehoor, dat zijn oorsprong vindt in de 
bandbreedtes van de kritieke banden. De verschillen in temporele fijnstruc-
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tuur kunnen aanzienlijk zijn in vergelijking met de verschillen in temporele 
fijnstructuur, geïnduceerd door een kleine frequentieverandering (in de orde 
van pro mil es). 

In een nu beschreven experiment wordt het vermogen tot onderscheid 
tussen de twee versies van signalen als in fig. 3 onderzocht, met de bedoeling, 
het mogelijke gebruik van spectrale resp. temporele cues te evalueren. 

2 Experiment 

2.1 stimuli 

In dit experiment gebruikte signalen bestaan uit komplexe tonen met een 
gaussische spectrale omhullende; zie fig. 3 en 4. Als de komponenten in 
sinusfase worden opgeteld, krijgt het signaal de gedaante: 

00 l. ~)2 

ri10 1iu1 (t) = A L e- 2 < " 1 sin 21rkfot ( 1) 
k=-oo 

(in de praktijk wordt natuurlijk een eindig aantal termen gesommeerd). Dit 
is een som van komponenten van frequentie k/0 , / 0 is dus de grondfrequentie. 
De sterkte van een komponent hangt af van de afstand van zijn frequentie 
k/0 tot de 'formantfrequentie' / 1, en is gegeven door de exponentiële faktor 
in verg. 1. De spectrale omhullende is een Gaussfunktie; zie figuur 4a. 

Dit soort signalen kan men zien als band-pass gefilterde pulstreinen, vrij
wel identiek aan signalen gebruikt door b. v. Horst (1987). Om te zi en 
hoe dit signaal er in het tijdsdomein uitziet, evalueren we vergelijking 1 als 
Fourier-som. Dit levert: 

00 

ri1
0

1iu
1
(t) = C L e-½(u,(t-m//o))

2 
sin21r/1(t - m//o) (2) 

m=-oo 

Dit is een periodieke herhaling (frekwentie / 0 ) van korte sinustonen van frek
wentie / 1 met als temporele omhullende een Gaussfunktie met breedte l/o-1. 
De formantfrequentie / 1 toont zich dus een draaggolffrequentie; / 0 is een 
repetitiefrequentie van bursts; zie figuur 3a. Hoe groter nu /i/ /0 des te 
slechter zijn de komponenten opgelost, cl. w. z. des te slechter wordt de spec
trale fijnstructuur waargenomen. Om dit experimenteel te verifiëren werd 
de discriminatie gemeten tussen deze signalen en hun anharmonische variant 
1-{,anh van de beschreven signalen, waarbij alle komponenten een gelijk getal 
!:l.f Hz zijn verschoven, onder een vaste spectrale omhullende: 

oo l.( kfo+~l-ft )2 
1-ianhfofiu,AJ(t) = C L e- 2 

" 1 sin21r(k/o + !:l.f)t (3) 
k=-oo 
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De spectrale omhullende, de Gaussfunktie met maximum bij J1 blijft op zijn 
plaats , de komponenten schuiven eronder op over een afstand f:lf: zie figuur 
4b. De oorspronkelijke grondfrequentie Jo is nu alleen nog maar de afstand 

tussen de komponenten; tenzij f:lJ = 0 kan men niet meer van de grondfre
quentie spreken. Wel blijkt uit een evaluatie van verg. 2 als Fourier-som, dat 
Jo nog steeds de repetitiefrequentie is; de temporele omhullende (periodiek 
herhaalde Gaussfunktie) blijft onveranderd. De temporele fijnstructuur is 
nu echter per Gauss-burst anders, de fase tussen de opeenvolgende bursts 
vertoont een verloop 21rf:lJ / Jo: 

00 

'Ho.nhfo ficr
1
AJ(t) = C L e-½(cri(t-m//o))

2
sin21r(f1(t-m/fo)+mf:lf/fo) (4) 

m=-oo 

( zie figuur 3b ). Het verschil tussen 1-i en 'Ha.nh zit hem dus alleen in de 
fijnstruktuur; zowel de temporele als de spectrale fi.jnstruktuur verandert bij 
het verschuiven van de komponenten; de omhullende blijft op beide domeinen 
onveranderd. De signaal parameter f:lf bepaalt de 'anharmoniciteit': in het 
geval f:lJ = 0 is het signaal harmonisch en bestaat uit een repetitie van 
identieke sinus-bursts met gauss-omhullende en repetitiefrequentie J0 • In het 
extreme geval f:lJ = 1 /2J O vertonen de opeenvolgende bursts een alternerende 
polariteit, analoog aan de door Gold en Pumphrey (1948) gebruikte signalen 
(zie inleiding). 

De 3 dB bandbreedte van de signalen is gelijk aan cr3da = 1.6cr1 . 

In het experiment werd bij drie waarden voor Jo de discriminatie tussen 7-i 
en 1-ia.n h getest , resp. / 0 ~-=50, 100 en 200 Hz. De verhouding cri/ Jo werd con
stant gehouden, en wel cri/ Jo = 3.5, zodat bij elke keuze van Jo hetzelfde aan
tal komponenten binnen eenmaal de bandbreedte rond de formantfrequentie 
J1 te vinden was. Gemeten werd de discriminatie tussen harmonische vari
ant 'H en de anharmonische variant 'Ho.nh met maximale faseverschuiving van 
opeenvolgende componenten ( dus alternerende burst-polariteit ). Dus steeds 
f:lf = 0 vs . f:lf = 1/2/0 • De waarden van de diverse stimulusparameters zijn 
weergegeven in tabel 1. De duur van de intervallen was steeds 400ms, pauze 
ertussen van 300ms. 

Tabel 1: stimulusparameters van de meetseries 

Il Jo (Hz) 1 J1 (Hz) 1 cr1 (Hz) ! 
SERIE I 50 450-1500 175 
SERIE Il 100 800-3600 350 
SERIE lil 200 2000-5500 700 
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2.2 procedure 

Voor de drie in tabel 1 vermelde waarden van J1 werd in een 3 interval 2 al
ternative forced choice paradigma de discriminatie tussen de twee varianten 
1i en r{anh gemeten. Visuele feedback werd na elk antwoord gegeven. De mo
gelijke aangeboden intervalsequenties waren AAB en ABB. Er werd gekozen 
voor dit paradigma i.p.v. een 2 interval 2 alternative paradigma ( AB vs. 
BA ), omdat de signalen zeer moeilijk te labelen bleken. In de gebruikte 
opzet hoeven proefpersonen slechts te letten op verschillen, identificatie is 
niet nodig. Bij elke J0-waarde werd voor een reeks uiteenlopende waarden 
van J1 het percentage correct bepaald. 

Het signaalniveau werd per proefpersoon als volgt bepaald: Roze ruis (-6 
dB/oct) werd aangeboden op 20 dB boven drempel. Vervolgens werd op deze 
ruisvloer door de proefpersoon de drempel van het signaal ingesteld. Signaal 
werd tenslotte in het experiment op 20 dB boven deze drempel afgespeeld. 
De ruis werd gebruikt om eventuele vervormingsprodukten ( alineariteiten in 
apparatuur en oor) te maskeren. 

2.3 proefpersonen 

De vier proefpersonen, allen mannelijk, variëerden in leeftijd van 25 tot 30 
jaar en beschikten over een normaal gehoor. 

2.4 apparatuur 

Het signaal werd digitaal aangemaakt (16 bit) en diot ii;ch afgesp eelrl. m. b.v. 
een Microvax MV2 met DSC converter. Gebruik werd gemaakt van insert
oortelefoons Ethymotic ER2. Proefpersonen zaten in geluiddichte ruimte. 

2.5 resultaten en discussie 

De afhankelijkheid van percentage correct van de 'formantfrequentie' J1 is 
weergegeven in fig. 5. In vrijwel alle gevallen is een drempelgedrag waar 
te nemen: voor lage J1 worden de twee versies 100% onderscheiden; boven 
een drempelwaarde, die van pp. en Jo afhangt, neemt het percentage binnen 
1/3 oktaaf af tot het toevalspercentage (in dit geval 50%). In fig. 6 is de 
drempelwaarde als funktie van Jo weergegeven ( op het oog geschatte 70% 
correct waarden). Voor alle proefpersonen neemt de drempelfrequentie toe 
met de afstand Jo van de komponenten (de repetitiefrequentie). 

Er zijn twee mogelijke cues ter onderscheiding van de harmonische en de 
niet harmonische variant: 
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1. spectrale fijnstructuur ; de kompomenten dienen daarvoor min of meer 
opgelost te zijn. 

2. temporele fijnstruktuur; de timing van de pieken binnen de temporele 
Gauss-omhullende is per geval anders in het anharmonische geval. 

Om iets te kunnen zeggen over het mogelijke gebruik van deze cues, gaan 
we na wat de verwachte respons (kwalititatief en kwantitatief) is bij gebruik 
van elk van de twee cues. 

Bruikbaarheid van de spectrale cue valt of staat met de oplosbaarheid 
van de komponenten van het signaal. Deze oplosbaarheid hangt af van de 
frequentie van de komponenten (hier rond / 1 ) en de afstand van de kom
ponenten (hier / 0 ) . Als de breedte van de auditieve filters rond / 1 groot is 
t.o. v. de afstand van de komponentenis niet waarschijnlijk, dat een verschui
ving van komponenten onder een vaste (niet verschuivende) omhullende op 
grond van spectrale informatie wordt waargenomen. Te verwachten is dat bij 
exclusief gebruik van spectrale cues de discriminatie ophoudt bij formantfre
quentie / 1 als de breedte van de auditieve filters groot wordt t.o.v. de afstand 
van de individuele komponenten van de stimulus. De komponenten worden 
dan niet voldoende opgelost om de verandering in spectrale fijnstruktuur te 
detecteren. De afstand tussen de komponenten is de repetitiefrequentie / 0 • 

Noemen we de formantfrequentie Noemen we de kritieke bandbreedte bij 
waarbij de discriminatie ophoudt /drempel, en de breedte van auditieve filters 
bij deze frequentie u(/drempe!) , dan wordt het verwachte verband gegeven door 

D.w.z. de discriminatie houdt op bij /drempel wanneer de kritieke bandbreedte 
ter plaatse u(/drempel) een vaste faktor a groter wordt dan de afstand / 0 

tussen de komponenten. Deze faktor a kan niet te groot zijn (het is b. v. 
hoogst onwaarschijnlijk, dat komponenten, die 1/10 van de kritieke band uit 
elkaar liggen (d.w.z. a = 10), voldoende opgelost worden om ten grondslag 
te liggen aan discriminatie van 7-{ en 1-{anh ). 

De in fig. 6 getekende stippellijnen, geven genoemde relatie 
u(/drempel) = af0 weer, voor resp. a = 1.5 en 2.5. De gemeten gegevens zijn 
niet in strijd met de hypothese dat spectrale cues, in de vorm van bovenge
noemde criterium voor opgelostheid van de komponenten, verantwoordelijk 
zijn voor de discriminatie tussen 1-{, en 1-{,anh • 

Een analyse van temporele cues is gecompliceerder. De meeste gangbare 
modellen, die gevoeligheid voor temporele fijnstruktuur veronderstellen, gaan 
uit van verwerking van JpikeJtatiJtiek, d. i. de stochastische verdeling van 
inter-spike-intervallen (intervallen tussen twee opeenvolgende vuringen van 
een zenuwvezel): Evans en Wilson (1977), Srulovitcz & Goldstein (1983). Om 
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nu de spikestatistiek te beschouwen, die op zal treden bij de hier gebruikte 
signalen, wordt gebruik gemaakt van een door Siebert e. a. uitgewerkt model 
voor neurale respons op een auditief signaal (Siebert 1970, Colburn 1973). 
Het model bestaat uit een simulatie van band pass filtering van de cochlea, 
gevolgd door een simulatie van de transductie in instantane vuringskansen. 
Deze transductie vertoont wel afname van synchronie bij hoge frequenties 
(Colburn 1973), adaptieve verschijnselen worden echter niet gemodelleerd. 
Voor details zie appendix. Uit de aldus verkregen instantane vuurkans van 
een zenuwvezel met gegeven karakteristie-ke frequentie, is met enige elemen
taire statistiek de verwachte intervaldistributie te berekenen. {zie appendix). 

Genoemde temporele modellen voor frequentiediscriminatie postuleren 
het gebruik van spikestatistiek bij frequentiediscriminatie. De grote precisie 
die het gehoor bij frequentiediscriminatie vertoont impliceert dan een grote 
gevoeligheid voor kleine veranderingen in de intervaldistributie. Een voor
beeld ziet men in fig. 7; de twee curves geven de verwachte intervaldistributie 
bij twee sinussen, van resp. 2000 en 2020 Hz . Hoewel het om kleine veran
deringen gaat, wordt het gehoor verondersteld dit verschil 'met gemak' te 
detecteren; het verschil in frequentie is 1 % terwijl de jnd bij 2 kHz onder 
optimale omstandigheden rond de 2 promile is (Harris 1952). De kleine ver
schillen in stochastische realisaties van de afgebeelde distributies worden dus 
onderscheidbaar geacht. 

De intervaldistributies waartoe de in het experiment gebruikte stimuli 
aanleiding geven, ziet men in fig. 8. Het betreft simulaties {zie appendix) 
van de respons van zenuwvezels met karakteristieke frequentie / 1 • Hierin zijn 
duidelijk opeenvolgende gebieden waar te nemen: een gebied van intervallen 
T « 1/ / 0 ; afkomstig van spikes binnen dezelfde burst (zi e fig. 3); vervolgens 
-r ,::::: 1/ / 0 , afkomstig van spikes uit opeenvolgende bursts; dan intervallen met 
-r ,::::: 2/ Jo, etc. Als nu de polariteit van opeenvolgende bursts alterneert , dan 
zal dit in de 'oneven gebieden' -r ~ {2n + 1)/ Jo een omkering ten gevolge 
hebben: pieken en dalen verwisselen van plaats. 

De in fig. 8 weergegeven intervaldistributies betreffen steeds signalen 
waarvan alle proefpersonen de twee versies niet konden onderscheiden. De 
intervaldistributies geven slechts de kansverdeling aan van de optredende 
intervallen; in de praktijk zullen in elke zenuwvezel gedurende één stimulus
interval ( 400ms in het experiment) ongeveer 40 spikes optreden. Elk inter
spike-interval is een stochastische realisatie van een onderliggende interval
distributie zoals vertoond in figuur 7 en 8. Om op grond van spikestastistiek 
de signalen te onderscheiden, moeten de distributies van de te onderscheiden 
signalen voldoende verschillen, en moeten er genoeg intervallen gerealiseerd 
worden om dit verschil te kunnen vaststellen. 

In de distributie van fig. 8c is er niet veel verschil tussen de twee versies . 
( er zullen veel spikes nodig zijn, om te kunnen 'besluiten' tot één van de twee 
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onderliggende distributies, d.w.z. een van de twee signaalversies te identifice
ren). De 'formant' / 1 ligt zo hoog, dat de fasevergrendeling erg gering is; er 
nauwelijks fijnstruktuurinformatie voorhanden. In fig. 8a en 8b. zijn de ver
schillen tussen de twee versies zeer groot vergeleken bij de subtiele herschal
ing tengevolge van een kleine, maar bovendrempelige frequentieverandering 
(fig. 8). Kennelijk is het systeem toch niet in staat deze grote verschillen in 
spikestatistiek te gebruiken om de signalen te onderscheiden. 

Om dit kwantitatief te onderzoeken werd (zie appendix) berekend, wat bij 
optimaal gebruik van intervalstatistiek van een zenuwvezel de hoogst bereik
bare nauwkeurigheid is bij het onderscheiden van harmonische en anhar
monische versies van signalen, zoals in het experiment gebruikt. Berekend 
werd het vermogen om verschuivingen t::,,.J te detecteren, i.e. de verschuiving 
van de signalen onder de vaste 'formant' (zie 2.1). Deze berekeningen resul
teren in een ondergrens aan de deviatie van de schatting van de stimulus
parameter !::,,.f, die correspondeert met de 'JND' (just notable difference) voor 
veranderingen van !::,,./. Deze berekende ondergrens is voor de verschillende 
/o en /1 waarden weergegeven in figuur 10. 

De optimale processor maakt een schatting van !::,,.fop grond van de tem
porele gegevens van één zenuwvezel gedurende de respons op het signaal. 
Weergegeven in figuur 10 is het onderscheidend vermogen voor veranderin
gen in !::,,.f / fo ( verschuivingen van de komponenten, weergegeven als fraktie 
van / 0 ), bij optimaal gebruik van de spikestatistiek van de vezel. In het 
experiment werd gemeten wanneer signalen met !::,,.f = 1/2/0 resp. !::,,.f = 0 
niet meer te onderscheiden zijn. In de formulering van de afgebeelde JND's 
voor verschuiving t::,,.J komt dat neer op JNDÄI > 1/ 2/0 . Uit deze gegevens 
blijkt, dat optimaal gebruik van temporele fijnstruktuurgegevens van slechts 
één zenuwvezel volstaat om signalen te onderscheiden, die in het experiment 
door geen van de proefpersonen werden onderscheiden. Optimaal gebruik 
van de temporele fijnstruktuur zou het vermogen opleveren signalen te on
derscheiden, die in het experiment door geen van de proefpersonen onder
scheiden werden. Ter vergelijking: doet men dezelfde analyse voor het fre
quentie onderscheidend vermogen bij een sinusvormig signaal, dan blijkt het 
menselijk gehoor beter te presteren dan de optimale processor, gebaseerd op 
gegevens uit één vezel; het auditief systeem is ongeveer even nauwkeurig als 
een optimale processor die de gegevens verwerkt van 10 vezels. ( Goldstein & 
Srulovizc, 1978). Afgezien van dit grote kontrast met kwantitatieve gegevens 
over frequentiediscriminatie blijkt ook het kwalitatieve gedrag van de opti
male processor totaal anders dan dat wat in het experiment waargenomen 
wordt. Uit figuur 10. valt af te lezen, dat de te verwachten !::,,.f / J0-JND's 
nauwelijks van Jo afhangen, bijna uitsluitend van j 1 ; het lijkt erop dat bij 
optimale verwerking van de temporele fijnstruktuurgegevens alleen de mate 
van fasevergrendeling een rol speelt. De mate van fasevergrendeling hangt 
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alleen van J1 af. Deze onafhankelijkheid van Jo is in scherpe tegenstelling tot 
de data, waarin de invloed van Jo sterk is (zie fig. 5 en 6; de in het experiment 
gemeten drempels, zijn waarden voor f 1 , waarvoor JND /lJ / Jo ~ 50% ). 

De enige wijze, waarop de hier gepresenteerde gegevens in overeenstem
ming te krijgen zijn met een hypothese van spikestatistiekverwerking, is het 
stellen van een maximum aan de duur van het interval dat nog door het 
systeem verwerkt kan worden. Daarmee wordt de temporele informatie 
als cue voor de taak in dit experiment uitgeschakeld. De informatie in 
de spikestatistiek die relevant is voor het onderscheiden van 1t en 1t0

nh 

betreft immers alleen intervallen met plm. T > 1/ J0 • Door deze inter
vallen van de verwerking uit te sluiten, verdwijnt ae discrepantie tussen 
de hypothese van spikestatistiek als cue en de hier gepresenteerde data. 
Zo'n maximum, Tm, moet dan rond de 8 ms liggen. Immers de fig. 8b 
weergegeven grote verschillen in spikestatistiek voor T > 8ms worden niet 
door het systeem gebruikt. Dit is een tamelijk zware beperking aan het sys
teem, omdat i. h. a. gegevens over grotere intervallen meer bijdragen aan 
de nauwkeurigheid van frequentieschatting, dan die over korte intervallen. 
Bij een frequentieverandering van het signaal veranderen intervallen immers 
relatief, dus grote intervallen meer dan kleine. Als illustratie hiervan fig. 
9, waarin van een optimale processor die van spikestatistiek gebruik maakt 
de afhankelijkheid van de frequentie-jnd bij verschillende signaalfrequenties 
van het grootste verwerkte interval Tm, Voor de afleiding van dit verband 
zie appendix. Een beperking tot beschouwing van intervallen kleiner dan 
plm. 8 ms :,telt hoge eisen aan het temporele oplossend vermogen van het 
gehoor. Voor discriminatie van tonen die 2 promile in frequentie versc:hillen, 
is de maximale verschuiving in het patroon van pieken en dalen van de inter
valdistributie gelijk aan ~T = 0.002 x 8ms = 16µs. De gangbare temporele 
modellen van, en beschouwingen over frequentiediscriminatie (b.v. Srulovizc 
& Goldstein, 1983) leggen een dergelijke begrenzing niet op. Het dient nage
gaan te worden, of deze modellen met deze beperkingen nog steeds een goede 
beschrijving van psychofysische data bieden. 

3 suggesties voor verder onderzoek 

Om de analyse van het gebruik van temporele (fijnstruktuur-) cues verder te 
onderzoeken, is het interessant het frequentiediscriminerend vermogen van 
het auditief systeem bij de hier gebruikte signalen te meten, d. w. z. de 
drempels voor discriminatie van variaties in J1 • Dit maakt een rechtstreekse 
vergelijking mogelijk van mogelijk gebruik van de temporele cue bij verschil
lende taken, maar dezelfde signalen. Een andere aanpassing is het gebruik 
van kleinere verschuivingen ~J van de komponenten, i. p. v. steeds de max-
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imale verschuiving /:l/ = 1/2/0 • Ook gegevens hierover dragen bij aan een 
nauwkeurigere en verstrekkendere analyse van verwerking van temporele fi
jnstruktuur. Dit ook omdat dan ook bij hoge / 0 en relatief lage / 1 (waarvoor 
nog aanzienlijke fasevergrendeling bestaat) gemeten kan worden, hetgeen kan 
leiden tot scherpere grenzen aan de modelparameter 'Tm, 

Voor het onderzoeken van de spectrale cue is het interessant, de jnd voor 
de 'formantfrequentie' / 1 te meten bij verschillende 'formantbreedtes' o-1 ; bij 
exclusief gebruik van de spectrale cue voor / 1 verschillen is te verwachten dat 
de fi-jnd toeneemt met toenemende bandbreedte (minder scherp excitatie
patroon, vgl. op het visuele terrein b. v. met experimenten van Toet, 1987). 
Bij temporele cues kan dit verband anders zijn, hetgeen allereerst theoretisch, 
op de wijze van de appendix, dient te worden onderzocht. 
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4 Appendix: modellering van de signaalver
werking 

4.1 transductie van geluidssignaal naar neurale code-
ring 

De hier gebruikte simulatie behelst bandfiltering ( als simulatie van cochleaire 
filtering) en transductie naar instantane vuurkansen. Voor het filteren wor
den lineaire filters met een tweevoudige pool gebruikt ( deze zijn gemakkelijk 
recursief te implementeren). De overdrachtsfunctie is: 

H(w)- -
1
-

- w2 + a2 

waarin w de resonantie ( cirkel-) frequentie van het filter is en a de demping 
van het filter aangeeft; de ERB-bandbreedte O"ERB van het filter is: 

O"ERB = 0.25a. 

Voor de ERB bandbreedten bij verschillende resonantiefrequentie wordt ge
bruik gemaakt van de waarden zoals gegeven door Moore & Glasberg (1983). 

De volgende stap is de omzetting in instantane vuurkans van een zenuw
vezel. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een door Siebert e. a. (Siebert 
1970, Colburn 1973) onwikkeld model. Dit komt neer op low pass filtering 
( ter modellering van verminderen van de fasevergrendeling bij hoge frequen
ties), gevolgd door gelijkrichting d.m.v. een exponentiële fuukti e, teHSlotte 
een normerering zodanig dat. de gemiddelde firing-rate overeenkomt met fys 
iologische data, die typisch een verzadiging te zien geven. In formules ( voor 
details zie Srulovitcz & Goldstein, 1983): 

( 
s(t)*hk(t)*g(t) ) 

,\k(t)=Kexp (() h()). 1 + rms s t * k t 

Hierin is 

s(t) de akoestische stimulus 

hk(t) de responsfunktie van het auditieve filter nr. k 

g(t) impuls respons van low pass filter (2 enkel pool filters in cascade met 
afsnijfrequenties 630Hz resp. 3000Hz) 

* symbool voor convolutie 

rms 'root mean square' operatie 
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K normeringfaktor zodanig dat de average firing rate over het signaal gelijk 
1s aan: 

met: 

Rm: gemiddelde vuurkans per sekonde 

R.P: spontane vuurkans per sekonde 

Rmaa:: verzadingswaarde van de vuurkans per sekonde. 

4.2 spike-intervalstatistiek en Cramèr-Rao limieten 

Gegeven de instantane vuurkans >.(t) van een zenuwvezel, ziet de intervaldis
tributie p( T) er als volgt uit: 

De vier faktoren van de buitenste integraal beschrijven achtereenvolgens: 
vuur kans op tijdstip t, vuur kans op tijdstip t + T, kans op staakt het vuren 
in het tussenliggende interval, en weegfaktor om de refraktaire tijd To na een 
vuring in rekening te brengen. Het akoestische signaal duurt van O tot T. 

Gegeven een distributie \a( t) van een s tochastische variaLele T, die van 
een stimulusparameter /3 afhangt. Taak van een processor is schatting van 
deze parameter. Het Cramèr-Rao-theorema (Cramèr, 1946) zegt nu, dat de 
schattingen (zonder bias) van /3 op grond van een N-tal realisaties van t 
beperkt is door de volgende ongelijkheid: 

Hierin is <r13 de deviatie van de schatting van de stimulusparameter /3. 
In het geval van frequentiediscriminatie is de verandering in de interval

distrubutie bij een kleine frequentieverandering (hooguit een paar procent) 
in goede benadering een Jchaalverandering. D.w.z., als >.1(t) de intervald
istributie is bij stimulusfrequentie f, dan is bij kleine relatieve verandering 
van de frequentie f -+ af met o: :::::: 1: 
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Voor een sinus is deze verandering van distributie te zien in figuur 7. Toegepast 
op de Cramèr-Rao limiet geeft dit 

&>.1(r) _ !_ &>.1(r) 
&J - f &r 

zodat een optimale processor gebonden is aan de ondergrens voor de deviatie 
Uj in schattingen van de frequentie f: 

Duidelijk is te zien ( de faktor r 2 ), dat grotere intervallen zwaarder tellen in 
de integraal, en dus relatief meer bijdragen aan de precisie van de schatting 
( vgl. figuur 7). 

Wordt nu ook het grootste door de processor verwerkbare interval be
grensd door T < T m dan word dit: 

Dit is de formule die gebruikt is voor figuur 10, waarin wordt afgebeeld hoe 
de 'best haalbare' cr1 / f voor sinussen van verschillende frequenties afhangt 
van de modelparameter Tm. 

Op analoge wijze wordt de minimum-deviatie in de schatting van !::t,.f 
in de in het experjment gebruikte signalen berekend. In plaats van een 
schaalverandering zien we een verschuiving van groepjes m èi.xima en mini
ma in de distributie. Een voorbeeld is fig. 8. De intervaldistributie wordt 
opgedeeld in intervallen O < T < 0.5T0 , 0.5 < T < 1.5T0 etc. (To is de 
periode van de temporele omhullende; To = 1/ / 0 ). Bij verandering van de 
komponentenverschuiving !::t,.f wordt het n-de interval van de distributie over 
een afstand n!:l,.f /(/0 /i) verschoven, dus de afhankelijkheid van de distributie 
van de verschuiving !:l,.f gaat als volgt ( we nemen even de letter v voor de 
verschuiving /:1/, om de notatie niet te overladen): 

voor O < T < 0.5T0 

>..,(r + dt) voor 0.5 < T < 1.5T0 

>..,(r + 2dt) voor 1.5 < T < 2.5T0 

met dt = 10"1i ofwel -/:f;_. De Cramèr-Rao limiet laat zich nu volkomen analoog 
aan het vorige geval berekenen. 
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6 samenvatting 

Onderzocht werd de discriminatie van auditieve signalen, die slechts ver
schilde in temporele en spectrale fijnstruktuur; de omhullende op beide do
meinen verschilde niet tussen de twee te onderscheiden stimuli. Gebruik 
werd gemaakt van signalen met als spectrale omhullende gaussfunktie. Bij 
vier proefpersonen werd nagegaan, hoe het discriminerend vermogen afhing 
van afstand van de kom ponen ten f O (repetitiefrequentie) en locatie van het 
spectrale maximum / 1 (formantfrequentie). Het bleek dat bij vaste / 0 met 
toenemende / 1 in vrijwel alle gevallen het percentage correct binnen 1/3 
oktaaf van plm. 100% naar toevalspercentage afneemt. 

Een analyse van de data toont aan, dat de resultaten in overeenstemming 
zijn met de hyphothese dat alleen spectrale cues worden gebruikt voor de dis
criminatie. Van eventueel gebruik van temporele cues, d.m.v. spikestatistiek, 
wordt de beperking gevonden, dat er een maximum T'm is aan de lengte r van 
te verwerken intervallen; r < 8ms. 
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Figuur 1: door Gold en Pumphrey gebruikte signalen; opeenvolgende sinusburst■ met 
een rechthoekige gating. Bij a. zijn de opeenvolgende bursts gelijk, bij b. alterneert de 
polariteit 
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Figuur 2: spectrum van de signalen van fig. l; door de rechthoekige gating is de spectrale 
omhullende een sincfunctie. met maxima ver van het centrale maximum bij fi, d. w. z. 
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300 



Ä 
1 

-------~L----------

b. 

'C' 

.. 

Figuur 3: signaal dat bestaat uit sinu.s-bursta met een gau.ssische omhullende. a: identieke 
bursts, b: bursts met alternerende polariteit 
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toevalspercentage aan. hier steeds -50%. 
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Figuur 7: verwachte spike-intervaldistributie bij een sinus van 2000 Hz 
(getrokken lijn) resp. een sinus van 2020 Hz ( onderbroken lijn). Er vindt 
een schaalverandering plaats, waarbij het patroon bij grote intervallen meer 
verandert dan bij kleine. De grotere intervallen echter zijn zeldzamer. 
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Figuur 8: verwachte intervaldistributies bij de gebruikte signalen. In a 
Jo = 50 Hz, J1 = 500 Hz; in b Jo = 100 Hz, J1 = 2800 Hz; in c Jo = 200 Hz, 
J1 = 4500 Hz. De getrokken lijn betreft steeds de harmonische variant 'H, 
de onderbroken lijn 'Hanh. Hoewel bij a en b de verschillen in de distributie 
aanzienlijk zijn, scoren alle proefpersonen niet hoger dan kansniveau bij het 
discrimineren van de twee versies van genoemde signalen. 
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Figuur 9: JND van frequentiediscriminatie bij sinussen door een optimale 
processor gebaseerd op spikestatistiek, als funktie van de parameter Tm, het 
grootste door de processor verwerkte interval. 
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Figuur 10: berekende JND's voor f::..J / Jo zoals verkregen door optimale verw
erking van spikestatistiek van één zenuwvezel met karakteristieke frekwentie 
rond J1 van het signaal. De drie lijnen geven de waarden voor in de figuur 
aangegeven waarden van J0 • 
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