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SAMENVATTING 

Deze studie geeft een beschrijving van het multiplicatieve en 
additieve model, die modellen zijn voor adaptatie in het 
auditieve systeem 

Beide modellen geven verschillende voorspellingen ten aanzien 
van de responsie op een door namaskering gemaskeerd signaal. 

Metingen werden verricht om de modellen te toetsen. Hierbij 
werd de drempel gemeten als functie van de signaalduur, waarbij 
de tijd tussen het einde van de maskeerder en het einde van het 
testsignaal constant werd gehouden. Veel nadruk is hierbij gelegd 
op de gebruikte methode waarbij het niveau van de volgende 
stimulus bepaald werd uit de meest waarschijnlijke 
psychometrische kromme. Deze meest waarschijnlijke kromme werd 
bepaald uit de responsies op de voorgaande stimuli. Bij de 
implementatie van deze methode werden echter de eerste stimuli 
aangeboden volgens een op-en-neer-methode. 

De resultaten van de metingen zijn getoetst aan de 
voorspellingen die beide modellen geven. 



1 INLEIDING 

Namaskering is een fenomeen dat al eerder beschreven is. Vaak 
wordt namaskering geinterpreteerd als een verschijnsel dat 
ontstaat ten gevolge van adaptatie in het auditieve systeem. 
Adaptatie ontstaat bij deze interpretatie ten gevolge van 
aanpassing van het gehoor aan het niveau van een signaal, dat nog 
korte tijd zijn nawerking heeft op een signaal dat na deze 
maskeerder wordt aangeboden. 

Aangezien er weinig op wijst dat het mechanisme zich voordoet 
bij de haarcellen en niet terug te vinden is bij de receptor
potentialen, ligt het voor de hand aan te nemen dat het 
onderliggende mechanisme zich voordoet bij de synaps. Modellen 
hiervoor leiden tot een multiplicatief adaptatiemodel: de 
gereduceerde responsie is een gevolg van een verminderde 
versterkingsfactor van het systeem. 

De resultaten van veel data kunnen echter beter beschreven 
worden door een additief adaptatiemodel. Beide modellen worden 
beschreven in hoofdstuk 2 

In deze studie worden de twee modellen getoetst aan de hand 
van namaskeringsexperimenten. Hierbij worden voor beide modellen 
voorspellingen gedaan ten aanzien van de drempel van een door 
namaskering gemaskeerd signaal als functie van de signaalduur. De 
tijd tussen het einde van de maskeerder en het einde van het 
testsignaal wordt hierbij steeds constant gehouden. 

Vanwege de vele metingen die noodzakelijk zijn om consistente 
meetresultaten te behalen, is hierbij gekozen voor een 
experimentele methode die een snelle convergentie van de metingen 
te zien geeft. De implementatie van deze zogenaamde MML-methode, 
waarbij het niveau van de volgende stimulus steeds bepaald wordt 
op grond van de meest waarschijnlijke psychometrische kromme, die 
volgt uit de responsies op de voorgaande stimuli, wordt 
beschreven in hoofdstuk 3. Een beschrijving van de metingen zelf 
Nolgt in hoofdstuk 4, terwijl daarna de interpretatie volgt in de 
hoofdstukken 5 en 6. 
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2 ADAPTATIE EN NAMASKERING 

In dit hoofdstuk worden twee modellen beschreven, die een 
beschrijving geven van de responsies in het auditieve 
zenuwstelsel. Uit deze mathematische beschrijving kan een 
voorspelling gedaan worden ten aanzien van de detecteerbaarheid 
van een signaal dat vlak na een maskeerder wordt aangeboden 
(namaskering). We beperken ons hierbij tot tonale stimuli, 
waarbij de frequenties van maskeerder en testsignaal aan elkaar 
gelijk zijn. De beide modellen verschillen hierin dat een ander 
adaptatiemechanisme wordt verondersteld. In het ene model, dat een 
enigszins aangepast model is van het model van De Jongh (1978), 
wordt multiplicatieve adaptatie verondersteld, in het andere 
wordt uitgegaan van additieve adaptatie (Duifhuis en Bezemer, 
1984). ~én kanaal van beide modellen is weergegeven in figuur la 
resp. lb. 

Er worden hierbij enige vereenvoudigingen in het model 
aangebracht, die geen invloed hebben op de conclusies. De eerste 
vereenvoudiging is, dat wordt uitgegaan van rechthoekige 
banddoorlaatfilters, waardoor N afferente neuronen equivalente, 
maar stochastisch onafhankelijke informatie bevatten. Verder is 
geen rekening gehouden met de refractaire periode, daar deze 
beduidend kleiner is dan dan het gemiddelde interval tussen twee 
actiepotentialen. De omhullenden van de responsies zijn gegeven 
op verschillende punten in het multiplicatieve en additieve model 
in figuur 1.2. Dit is gedaan voor twee testsignalen met 
verschillende duur T, waarbij echter de tijdsduur tussen het 
einde van de maskeerder en het einde van het testsignaal Td 

constant is gehouden. 
Uit figuur 2.2 blijkt dat de detecteerbaarheid van het 

testsignaal in het multiplicatieve model mede bepaald wordt door 
a(t). Deze versterkingsfactor bepaalt het niveau van de responsie 
aan de uitgang. Mede bepalend is voorts het niveau van de ruis 
daar de signaal-ruis-verhouding mede bepalend is voor de 
detecteerbaarheid van het testsignaal. De ruis ontstaat in het 
model door de bias van de gelijkrichter G2 (zie q(t) in figuur 
2.2). Het adaptatiemechanisme heeft echter geen invloed op de 
signaal-ruis-verhouding, doordat door de vermenigvuldigingsfactor 
a (t) het signaal en de ruis in gelijke mate v-er'z wakt worden. 
Toename van de signaalduur T heeft bij een constante 
signaal-ruis-verhouding een toename van de detecteerbaarheid tot 
gevolg, doordat de informatie van het signaal toeneemt met T. 
Doordat het signaal gecorreleerd is, is een toename van 6 dB per 
verdubbeling van de T mogelijk, terwijl de ruis, die 
ongecorreleerd is slechts met 3 dB per verdubbeling van de T 

toeneemt. Hierdoor wordt het mogelijk dat de drempel met 3 dB 
afneemt per verdubbeling van de T. Uit metingen van de absolute 
drempel voor korte signaalduren (zie hoofdstuk 5) blijkt deze 
tendens inderdaad op te treden voor signaalduren korter dan 
50 ms. Bij namaskering neemt in het multiplicatieve model het 
vermogen van het signaal met minder toe dan 3 dB per verdubbeling 
van de T, doordat de vermenigvuldigingsfactor a(t) kleiner is 
voor het gedeelte van het testsignaal dat korter na de maskeerder 
wordt aangeboden <zie figuur 2.2). Wanneer het gehoor over een 
venster dat groter is dan T detecteert, neemt de 
signaal-ruis-verhouding binnen dit venster toe. De 
detecteerbaarheid kan ook toenemen wanneer het venster kleiner is 
dan T, doordat de informatie van verschillende vensters over 
elkaar gelegd kan worden. 
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figLILlr 2.1b 
additief model 

fiQLILlr 2.1 
~én kanaal van het aLlditieve zenL1wstelsel voor het 
mL1ltiplic~tieve en additieve model. H1 en H2 zijn lineaire 
banddoorlaatfilters. G1 is een niet-lineaire versterkingsfactor. 
H1, G1 en H2 vormen een niet-lineair banddoorlaatfilter, dat een 
model is voor de niet-lineaire filtering op het cochleaire 
membraan. Door P worden actiepotentialen gegenereerd, waarvan de 
stochastische statistiek bepaald wordt door een Poissonproces. R 
vertegenwoordigt de refractaire periode, waardoor de frequentie 
begrensd is. Het laagdoorlaatfilter K begrenst de synchronisatie 
voor hoge freqL1enties. 

f i QLILlr 2. 1 a 
Het gelijkgerichte signaal q(t) wordt vermenigvuldigd met een 
factor a(t) die afhankelijk is van q(t): 

a(t) = (1 + ,:x.<q<t>>..-)- 1 , 

waar< ... >.,. gelijk is aan middeling over een venster T. Voor 
kleine q(t) ontstaat er verzadiging van a(t) die naar 1 gaat. 
Voor kleine q(t) is er dus geen adaptatie. 

f i quLlr 2. 1 b 
Van het gelijkgerichte signaal q<t> wordt een term d(t) 
afgetrokken, die afhankelijk is van q(t). Voor d(t) zou men 
kunnen nemen: 

d(t) = (L<q<t>>..
met O < ~ < 1 

Door T wordt vermeden dat r<t> negatief wordt. 
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Res~onsies op opeenvolgende pL1nten in het mLlltiplicatieve en 
additieve model op een tonale maskeerder met dL1ur T,.. en niveaL1 L,.. 
en een testsignaal met variabele dL1L1r Ten niveau L, waarbij de 
tijdsdL1L1r tussen het einde van de maskeerder en het einde van het 
testsignaal constant is gehouden. q(t) heeft altijd een waarde 
grote~ dan O, wat tot uiting komt in de spontane activiteit van 
de zenuwcellen. 

Vanwege het stochastische karakter van de ruis, zal de ruis 
binnen twee vensters ongecorreleerd zijn zodat de ruis met 3 dB 
per verdubbeling van de signaalduur toeneemt, terwijl het signaal 
met maximaal 6 dB kan toenemen, mits de vensters correct over 
elkaar heen worden gelegd. 

In het additieve model wordt detectie mogelijk zodra het 
testsignaal slechts enkele actiepotentialen genereert, doordat de 
achtergrondruis van de spontane activiteit geheel onderdrukt is. 
Verder neemt, voor T goter dan een zekere waarde, de drempel niet 
af bij toenemende T, doordat het begin van het signaal onder de 
drempel <Tin figL1L1r 2.1b) ligt. 

Wanneer men de drempel als funktie van de signaalduLlr voor 
beide modellen met elkaar vergelijkt, kan geconclL1deerd worden, 
dat het multiplicatieve model een daling van de drempel voorspelt 
van minder dan 3 dB per verdubbe1ing van de signaalduur, terwijl 
het additieve model een drempel voorspelt, die vrijwel 
onafhankelijk is van de signaaldL1L1r. 

Wanneer in metingen een variatie in de signaaldL1L1r van een 
factor 4 mogelijk is, geeft het multiplicatieve model een daling 
van enkele dB's te zien bij toename van de signaalduur, waarbij 
het additieve model geen toename te zien geeft. Gezien de 
spreiding die er in de metingen optreedt zijn veel metingen nodig 
om deze verschillen meetbaar te maken. op grond waarvan één van 
beide modellen als het meest waarschijnlijk kan worden 
aangenomen. 
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3 EXPERIMENTELE METHODE 

3.1 Opzat van da axparimentan 

Bij de uitvoering van de experimenten is gekozen voor het 
2-AFC-experiment (Two Alternative Forced Choice). Dit is een veel 
gebruikte methode in de psychofysica waarbij de proefpersoon 
achtereenvolgend steeds twee signalen wordt aangeboden waarbij in 
een van de twee signalen het te detecteren testsignaal aanwezig 
is. De proefpersoon moet nu door middel van het indrukken van een 
antwoordknop op een antwoordbox aangeven of het testsignaal 
aanwezig is in het eerste of het tweede signaal. 

Bij namaskering bestaat het signaal uit een maskeerder gevolgd 
door het te detecteren testsignaal. Wanneer de maskeerder 
ontbreekt zijn de twee tijdsintervallen gemarkeerd door lampjes. 

Het niveau waarop een volgend signaal aangeboden wordt, wordt 
bepaald met behulp van de MML-met~ode (maximum likelihood>. Dit 
is één van de in de psychofysica gebruikte adaptieve methoden om 
op een effici~nte wijze de drempel te bepalen. 
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3.2 Impl•m•ntatie van d• MML-m•thade 

Bij de MML-methode krijgt de proefpersoon per drempel
bepaling steeds een vast aantal stimuli aangeboden. Het niveau 
van de volgende aan te bieden stimulus gebeurt steeds op basis 
van de responsies op de eerder aangeboden stimuli. Na elke 
responsie wordt de meest waarschijnlijke psychometrische kromme 
bepaald met behulp van een iteratieve methode. Het niveau waarop 
de volgende stimulus wordt aangeboden wordt zodanig gekozen dat 
een snelle convergentie naar de drempel bereikt wordt. 

Omdat de psychometrische kromme bepaald wordt uit slechts een 
beperkt aantal meetpunten is het noodzakelijk enige voorkennis 
over het verloop van deze kromme mee te nemen. Verondersteld is 
dat de kromme een cumulatief normale verdeling volgt, die loopt 
van p = 0,5 tot p = 1, waarbij p de detectiekans is. De 
detectiekans kan niet kleiner worden dan 0,5 doordat in een 
2-AFC-experiment de kans dat een correcte responsie gegeven wordt 
altijd groter of gelijk is dan een half. Op basis van langere 
meetseries, waarbij het aantal aangeboden stimuli gelijk was aan 
50 of 100, is globaal de standaarddeviatie van de cumulatief 
normale verdeling bepaald. Deze bleek een waarde te hebben tussen 
de 1.5 en 2.0 dB. Bij de meetseries is steeds een waarde van 
2.0 dB als vaste waarde voor deze spreiding meegenomen, omdat de 
lengte van de meetseries (30 aangeboden stimuli) het niet 
toelaten dat deze waarde voldoende nauwkeurig berekend wordt op 
grond van de gegeven responsies. Wanneer deze steeds berekend zou 
worden, zou deze een grote spreiding te zien geven. Deze 
spreiding is voor de eerste metingen het grootst. Door met een 
vaste waarde te rekenen wordt bovendien een snellere convergentie 
bevorderd, doordat de waarde vaak beter zal overeenstemmen met de 
werkelijke waarde en alle stimuli op een optimaal niveau kunnen 
worden aangeboden, terwijl de niveau's waarbij de stimuli moeten 
worden aangeboden om een maximale convergentie te bereiken bij de 
bepaling van de standaarddeviatie afwijken van dit optimale 
niveau (zie ook bijlage 1). 

Het is niet goed mogelijk een psychometrische kromme te 
bepalen uit slechts weinig meetpunten. Als de responsie op de 
eerste stimulus correct is, wordt de meest waarschjj~lijke kromme 
op het gemiddelde niveau min oneindig berekend. Om aan dit 
probleem tegemoet te komen worden vaak de niveau's waarop de 
stimuli worden aangeboden begrensd door een boven- en een 
onderwaarde. Nu wordt na de eerste correcte responsie een 
stimulus aangeboden op deze onderwaarde. De volgende stimuli 
hebben een niveau dat slechts langzaam hoger wordt: De 
convergentie is vrij laag doordat toch altijd minimaal 50 % van 
de antwoorden correct is. Hierdoor zal er bij een kleine 
meetserie een systematische afwijking ontstaan waardoor de 
schatting van het niveau te laag is. Een andere oplossing voor 
dit probleem is om de stapgrootte van opeenvolgende stimuli te 
beperken. Dit heeft als nadeel dat wanneer toevallig een serie 
correcte responsies gegeven worden op stimuli die beneden de 
drempel liggen, ook nu de eindwaarde te laag uitkomt. 

Omdat de MML-methode in feite alleen geschikt is wanneer een 
redelijk aantal meetpunten gegeven zijn, wordt deze methode niet 
toegepast na de eerste responsies. In plaats daarvan wordt in 
eerste aanzet de sequentièle op-en-neer-methode toegepast, die 
ook vaak wordt toegepast in de psychofysica als adaptieve methode 
om een drempel te meten. Hier heeft het eerste niveau een waarde 
boven de drempel. Het niveau van de stimuli daalt met stappen van 
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in dit geval 2 dB tot de eerste foutieve responsie gegeven wordt. 
Dit is het eerste omkeerpunt, waarna stimuli worden aangeboden in 
blokken van 5, waarbij het niveau in stappen van 2 dB stijgt 
wanneer er een foute responsie optreedt bij één van de 5 stimuli. 
Het tweede omkeerpunt is nu het punt waarbij 5 correcte 
responsies worden aangeboden. Na een aantal metingen bleek dat 
dit punt op een niveau ligt dat gemiddeld 2 dB boven de drempel 
ligt. De volgende aangeboden stimulus wordt daarom op een niveau 
2 dB onder dit tweede omkeerpunt aangeboden. De volgende stimuli 
worden aangeboden op een niveau gebaseerd op de meest 
waarschijnlijke psychometrische kromme, die uit de voorafgaande 
meetpunten bepaald wordt. Doordat bij deze op-en-neer-methode op 
het niveau van de drempel de kans op een correcte responsie op 
een blok van aangeboden stimuli ongeveer gelijk is (0,25 resp. 
0.24) en deze kans vrij klein is wordt na twee omkeerpunten al een 
redelijke schatting van de drempel bereikt en is de convergentie 
groot. Er zij nog opgemerkt dat tijdens de up-sweep de bloklengte 
niet gelijk hoeft te zijn aan de blokgrootte (5). Na één foutieve 
responsie kan overgegaan worden naar het volgende blok. De 
gemiddelde bloklengte tijdens de up-sweep is ongeveer gelijk aan 

Het optimale niveau waarop de maximale convergentie bereikt 
wordt ligt op een punt ongeveer 0,5.~ bovenµ. Omdat ~ ongeveer 
gelijk is aan 2 dB. is dit niveau ongeveer 1 dB hoger dan het 
75 % kansniveau (µ) (zie bijlage!). Bij de metingen zijn alle 
stimuli aangeboden op het niveauµ+ 0,5.~, waarbij voor sigma 
een waarde van 2 dB is ingevoerd. De sigma is tijdens de de korte 
meetseries niet aangepast. Dit wijkt af van de gebruikelijke 
procedure die bij de MML-methode wordt toegepast. 

Wanneer een foutieve responsie gegeven wordt op een stimulus 
die beduidend boven het drempelniveau ligt, zal dit punt een 
sterke invloed hebben op de schatting van de drempel. Omdat het 
niveau van de eerste aangeboden stimuli nogal kan afwijken van de 
drempel, wordt de drempel bepaald uit de laatste 20 meetpunten 
van de in totaal 30 aangeboden stimuli. Door het aantal punten 
waarover de psychometrische kromme bepaald wordt te beperken, 
wordt ook bereikt dat wanneer de drempel met de tijd verschuift, 
de drempel bij alleen de laatste 20 meetpunten meegerekend worden 
voor de bepaling van het uiteindelijke drempelniveäu~ 
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3.3 Kauza van da stimulusparam■t•r• 

De volgende stimulusparameters moeten gekozen worden: 
De maskeerduur TM 
De frequentie van de maskeerder f1 
Het niveau van de maskeerder LM 
De frequentie van het testsignaal f 2 

De signaal duL1r T 

De stijg- en afvaltijd van de maskeerder ,-.M 
De stijg- en afvaltijd van het testsignaal ,.._ 
De tijd tussen het eind van de maskeerder en het eind van het 
signaal ,-dl. 

Het niveau van de maskeerder is een maat voor de geluidsdruk 
zoals die op het trommelvlies staat. De geluidsdrukniveau's zijn 
gerelateerd aan de referentiedruk Po= 20 µPa. De hier gebruikte 
niveau's zijn bepaald m.b.v. het B en K 4153 kunstoor. Dit 
kunstoor geeft een ruwe benadering van de impedantie van het oor. 
Voor niet te hoge frequenties (tot 2 à 3 kHz) levert dit ongeveer 
de druk aan het trommelvlies. Bij een gelijke luidheid en bij een 
frequentie van 2 kHz is de geluidsdruk met de bij de experimenten 
gebruikte koptelefoons CTDH 49) ongeveer 6 dB hoger dan de 
geluidsdruk die gemeten wordt wanneer het experiment in het vrije 
veld wordt uitgevoerd, waarbij de geluidsdruk gemeten wordt op de 
plaats van de proefpersoon (Fastl en Zwicker, 1982). 1 > 

De signaalduur ,- wordt hier gedefinieerd als de duur zoals 
die zou zijn van een rechthoekig signaal dat een gelijke energie 
heeft. De totale signaalduur is daarmee langer dan T. Wanneer de 
totale signaalduur bedoeld wordt, wordt dit aangeduid met een T. 

De stijg- en afvaltijden worden gedefinieerd als de totale 
stijgtijd van een gestileerde kromme <zie figuur 3.1). De 
raaklijn in het punt waar de afgeleide maximaal is, bepaalt de 
stijg- en afvaltijd. Wanneer de totale stijg- of afvaltijd 
bedoeld wordt <van O tot 100 %), wordt dit aangeduid met T.M 
resp. T •. 

De delaytijd Tdl is de tijd tussen het begin van de afval van 
de maskeerder en het begin van de afval van het testsignaal. 
Hiervoor worden de knikpunten van de gestileerde krommen genomen 
<zie figuur 3.1). 

1 jt- 'l" •M -ti 1 

~ T •M ~ 

'• 1, 

--------- ,-... ________ .., 
figuur 3.1 
T.M,T.M,T.,T. en Td van het aangeboden signaal 

1) Drempelmetingen geven een verschil van ongeveer 10 dB met 
metingen verricht door dezelfde proefpersoon in München, waarbij 
een free field equalizer werd toegepast. De toepassing hiervan 
voorspelt een verschil van 6 dB. Het extra verschil van 4 dB kan 
vermoedelijk verklaard worden uit het verschil in ijking van de 
geluidsdruk die de koptelefoon op het trommelvlies geeft met het 
kunstoor resp. een standaard 6cc-coupler. 
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De duur van de maskeerder TM werd gelijk gekozen aan 200 ms. 
De frequentie van de maskeerder f1 was 2000 Hz. Een hogere 

frequentie maakt weliswaar een grotere variatie mogelijk in Td en 
T, doordat de spreiding in de frequentie relatief kleiner is. 
Boven deze frequentie wordt echter de geluidsdruk in de ruimte 
tussen oortelefoon en trommelvlies minder voorspelbaar en kunnen 
er staande golven ontstaan. 

Het geluidsdrukniveau van de maskeerder LM werd in alle 
metingen op een constante waarde van 80 dB SPL gehouden.2) Door 
deze vrij hoge geluidsdruk is de kans op foutieve antwoorden 
t.g.v. storende geluiden klein. 

Bij simultane maskering geven de tuningcurven, die het 
maskeerniveau van de maskeerder LM als funktie van de frequentie 
van de maskeerder f1 weergeven bij een constant niveau L en een 
vaste frequentie f2 van het testsignaal, een verschuiving van de 
top te zien waarbij de maximale maskering optreedt (Vogten, 1977, 
zie figuur 3.2). De tuningcurven geven dus een afhankelijkheid te 
zien van de geluidsdruk van het testsignaal. Vogten vond dat bij 
namaskering de maximale maskering optreedt bij een frequentie 
f2 = f1. Deze is echter gemeten voor slechts één niveau L. 
Wanneer een soortgelijke verschuiving optreedt bij namaskering 
voor hogere niveau's van de probe, dan zal de maximale maskering 
optreden bij een frequentie f2 die wat naar boven verschoven is 
t.o.v. van de frequentie f1. Bovendien suggereren de steilheden 
van de tuningcurven dat de maskering veel groter is voor 
frequenties f2 hoger dan f1 dan voor frequenties lager dan f 1 • 

90 

70 

50 

30 

0,4 
figuur 3.2 

1,0 1,2 

Psychofysische tuningcurvenmetde geluidsdruk als parameter 

2) Deze geluidsdruk komt ongeveer overeen met de geluidsdruk van 
70 dB biJ experimenten in München, door het verschil van 10 dB in 
ijking. Dit verschil maakt ook dat van de in onze experimenten 
verkregen resultaten 10 dB moet worden afgetrokken om 
vergelijking met de resultaten in München mogelijk te maken. 
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grafiek 3.3 
Drempel als functie van de frequentie f2 bij namaskering 
,- = 4 ms , ,.._M = 2 ms ,..._ = 3.5 ms 

Om een indruk te krijgen van de de maskering als functie van 
f2, is deze voor één proefpersoon gemeten als functie voor 
T = 4 ms en ,-d = 20 ms (zie ook bijlage III). Hierbij was 
,.._M = 2 ms en ,-. = 3.5 ms, zodat de bandbreedte van het 
testsignaal B gelijk was aan B = 400 Hz (zie ook bijlage II>. De 
resultaten hiervan zijn weergegeven in grafiek 3.3. Uit deze 
kromme blijkt dat de maskering maximaal is voor een frequentie f2 
die wat hoger ligt dan de frequentie f1. Dit stemt overeen met de 
bevindingen van Fastl (1979) , die een maximale maskering vindt 
bij f2 = 4,5 kHz, voor f1 = 4 kHz. Omdat verder bij gelijke 
frequenties f1 en f2 het frequentiespektrum van het testsignaal 
van invloed lijkt te zijn op de detecteerbaarheid (zie 
hoofdstuk 5), is het gewenst de krommen ook te meten voor 
frequenties f2 ongelijk aan f1. Aangezien de meeste maskering 
optreedt voor frequenties f2 hoger dan f1, zijn metingen verricht 
bij waarden van 2000, 2300 en 2800 Hz. Hoewel de modellen zoals 
die beschreven zijn in hoofdstuk 2 in feite alleen_qelden voor f2 
gelijk aan f1, treedt er bij het gekozen niveau van de maskeerder 
(80 dB spl) voor de hogere frequenties van 2300 en 2800 Hz een 
ongeveer even grote maskering op als voor 2000 Hz, zodat het 
aannemelijk is dat de modellen ook nog gehanteerd mogen worden 
voor deze frequenties. 

'Voor Td zijn waarden gekozen van 20 en 50 ms. De keuze van de 
stijg- en afvaltijd ,.._ van het testsignaal moet zodanig zijn dat 
de bandbreedte B voldoende klein is. Onder de bandbreedte 8 wordt 
hier de bandbreedte van de hoofdlob verstaan (zie ook 
bijlage II). Omdat de maskeerprofielen steil verlopen voor 
frequenties f2 kleiner dan 2000 Hz (zie ook grafiek 3.3), heeft 
het gedeelte van het frequentiespectrum dat beneden de 2000 Hz 
ligt een relatief grote invloed op de drempel. Daarom mag vooral 
bij f2 = 2000 Hz de bandbreedte B niet te groot zijn. In onze 
experimenten is T. gelijk gekozen aan 2,1 ms. De bandbreedte Bis 
dan kleiner dan 645 Hz, afhankelijk van de signaalduur ,-. Voor 
deze waarde van de stijgtijd is voor een sigaalduur van 4 en 8 ms 
het frequentiespektrum weergegeven in figuur 3.4. Omdat voor een 
frequentie f2 in de buurt van f1, detectering van het signaal mede 
wordt mogelijk gemaakt door de "klik" die achter de maskeerder 
wordt gehoord (d.w.z. door de spreiding in de frequentie van het 
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testsignaal), mag de spreiding in de frequentie van de maskeerder 
niet te groot zijn. Wanneer er vanuit wordt gegaan dat er voor 
het gehoor een beïnvloeding bestaat van de maskeerder, die 
uitstrekt over een tijdsinterval van enkele tientallen 
milliseconden, is het wenselijk de bandbreedte BM van de 
maskeerder van dezelfde ordegrootte te kiezen als B. Doordat de 
afvaltijd van de maskeerder T•M gelijk gekozen wordt aan T., 

wordt aan deze voorwaarde voldaan. 

1 

W(f) 

W ma:-: 

î 0,5 

figuur 3.4 

2,6 2,8 3,(1 -+f 
<kHz> 

frequentiespektrum van een signaal van 2 kHz bij signaalduren van 
4 en 8 ms voor een Hamming-window, genormeerd op de 
ma:-:imumwaarde van W(f) (voor de fL1nctie W(f): zie bijlage II>. 
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4 METINGEN 

De absolute drempel van het testsignaal bij namaskering werd 
monauraal gemeten bij 2 proefpersonen. Om deze drempel te kunnen 
vergelijken met de absolute drempel van een niet gemaskeerd 
signaal, is deze tevens voor beide proefpersonen monauraal 
gemeten. De meting werd voor elk meetpunt ongeveer 8 keer 
herhaald, terwijl de metingen verspreid z1Jn uitgevoerd over 
meerdere dagen, zodat de resultaten van verschillende dagen met 
elkaar vergeleken konden worden. 

Wat duidelijk aan de meetresultaten opvalt is dat de 
spreiding die er ontstaat bij de metingen die kort na elkaar zijn 
uigevoerd binnen redelijke grenzen ligt en van de ordegrootte is 
van 1.5 dB. De spreiding tussen meetseries, gemeten op 
verschillende dagen is soms echter veel groter en de 
standaardafwijking tussen metingen verricht op verschillende 
dagen is ongeveer gelijk aan 3 dB. Omdat vergelijking van de 
meetresultaten bij verschillende T ons doel was, zijn steeds 
metingen, verricht met verschillende T bij overigens gelijk 
blijvende parameters betrekkelijk kort na elkaar uitgevoerd. 

Doordat de meetresultaten afhankelijk z1Jn van het tijdstip 
waarop gemeten wordt, zijn de gemeten karakteristieken van 
metingen verricht op verschillende dagen ten opzichte van elkaar 
verschoven. Het gemiddelde niveau van metingen, verricht bij een 
bepaalde Td en f2, is dus afhankelijk van het tijdstip, met name 
de dag, waarop gemeten wordt. De meetresultaten van meetseries, 
gemeten op verschillende tijdstippen ZlJn daarom zodanig 
verschoven dat dit gemiddelde niveau voor elke meetserie gelijk 
werd. Dit niveau is gelijk gekozen aan het gemiddelde van alle 
metingen verricht bij deze Td en f2. Bovengenoemde middelingen 
zijn steeds uitgevoerd door bij elke meetserie steeds hetzelfde 
gewicht toe te kennen aan metingen verricht bij een bepaalde T. 
Deze bewerking van de meetresultaten is uitgevoerd voor de 
meetpunten van zowel beide proefpersonen afzonderlijk, als voor 
beide proefpersonen samen. In het laatste geval zijn de 
meetpunten van beide proefpersonen samen genomen. 

Van de nu verkregen meetpunten is steeds de middelste waarde 
genomen als de drempelwaarde. Deze waarde stemt ongeveer overeen 
met de gemiddelde waarde van de meetpunten. Het nemen van de 
middelste waarde heeft echter het voordeel dat uitschieters niet 
meegenomen worden. Bij een even aantal meetwaarden, werd als 
drempelwaarde de gemiddelde waarde van de middelste twee 
meetpunten genomen. Tevens zijn voor beide proefpersonen de 
grenzen bepaald waarbinnen ongeveer 50 % van de meetpunten ligt. 
Deze grenzen komen bij benadering overeen met een waarde van 0,7 
keer de standaardafwijking van de meetpunten (~' in bijlage I). 
Omdat het totaal aantal meetpunten steeds ongeveer gelijk was aan 
B. komen deze grenzen ongeveer overeen met een afwijking van 
0~7.Vë = 2 keer de standaardafwijking van de middelste waarde. 

De drempel als funktie van T en deze grenswaarden z1Jn 
weergegeven in de grafieken 4.1 t/m 4.3. In deze grafieken zijn 
tevens de absolute drempels aangegeven in afwezigheid van de 
maskeerder. De meetresultaten zijn gegeven in bijlage III. 
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6 DISCUSSIE 

De grote spreiding die er bestaat tussen metingen verricht op 
verschillende data, in vergelijking met de spreiding in de 
metingen die vlak na elkaar worden uitgevoerd, doet vermoeden dat 
de veronderstelling dat optimale d~tectie plaatsvindt van het 
testsignaal uit de responsie in de perifere zenuwcellen niet kan 
worden gehandhaaft. Factoren als concentratie, ervaring van de 
proefpersoon en het ingewerkt zijn op het signaal lijken een 
belangrijke rol te spelen bij het al dan niet detecteren van het 
testsignaal. Een alternatieve hypothese is dat de eigenschappen 
van het slakkehuis fluctueren. Eventueel kan er hierdoor ook een 
verschuiving onstaan tijdens een meetserie. Hiermee is bij de 
verwerking van de meetresultaten geen rekening gehouden. 

Om de invloed van deze factoren zo veel mogelijk te 
elimineren kunnen alleen metingen die betrekkelijk kort na elkaar 
z1Jn uitgevoerd met elkaar worden vergeleken. Echter ook nu 
blijft de vraag of verschillen in de drempel bij verschillende T 

bij overigens gelijk blijvende parameters toegeschreven moeten 
worden aan adaptatie of dat deze verschillen geweten moeten 
worden aan de niet optimale detectie van het testsignaal uit de 
responsie in de perifere zenuwcellen, die afhankelijk kan zijn 
van de duur van het testsignaal. 

In enkele gevallen wordt voor het eerste meetpunt een veel 
lagere drempel gevonden dan voor de overige meetpunten. Dit moet 
waarschijnlijk worden toegeschreven aan de toegepaste methode. 
Deze meetpunten zijn niet meegenomen bij de verwerking van de 
metingen (zie bijlage III). 

De modellen voorspellen in ieder geval een daling of gelijk 
blijven van de drempel bij toenemende T. Echter bij één 
proefpersoon werd bij een frequentie f2 die gelijk was aan de 
frequentie van de maskeerder en een Td van 20 ms een drempel 
gevonden die toenam met toenemende T. Dit resultaat stemt overeen 
met de bevindingen van anderen <Fastl, 1979). Hieruit kan 
geconcludeerd worden dat de detectie van het testsignaal 
bevorderd wordt door een kortere signaalduur, die samengaat met 
een verbreding in het frequentiespectrum. Om dit te kunnen 
verklaren liggen twee interpretaties voor de hand: __ 

1) Voor korte signaalduren neemt de spreiding in het 
frequentiedomein toe <zie ook bijlage II>. Voor kortere 
signaalduren wordt detectie van het signaal mogelijk doordat 
een responsie ontstaat in een kanaal, afgestemd op een 
frequentie lager dan f1 vanwege de snel minder wordende 
maskering voor frequenties lager dan +1 (zie grafiek 3.3). 

2) De korte onderbreking van het signaal voor lange 
signaalduren tussen de maskeerder en het signaal wordt 
overbrugd door de afname in dit interval van de 
psychoakoestische excitatie ten gevolge van adaptatie. Door het 
signaal neemt alleen de duur van de maskeerder toe en wordt 
daardoor niet als een afzonderlijk signaal waargenomen, terwijl 
voor kortere signalen deze (langere) onderbreking wel kan 
worden gedetecteerd <Zwicker en Feldtkeller, 1967). In feite 
wordt detectie van een langere onderbreking mogelijk doordat er 
een grotere spreiding in het frequentiedomein optreedt van het 
testsignaal. Detectering vindt plaats in het frequentiedomein, 
niet in het tijddomein. 
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De eerste interpretatie zou tevens een verklaring kunnen geven 
voor de toename van de drempel bij proefpersoon 1 wanneer de 
frequentie van het testsignaal van 2000 naar 2300 Hz toeneemt. 
Een verklaring voor het feit dat dit niet optreedt bij 
proefpersoon 2 zou kunnen worden gevonden in het minder steil 
verlopen van het maskeerprofiel voor frequenties f2 lager dan f 1 • 

Deze is voor proefpersoon 2 echter niet gemeten. De toename van 
de drempel die er bij proefpersoon 1 optreedt voor f2 = 2300 Hz 
bij toename van de signaalduur van 8 tot 15 ms kan echter beter 
door de tweede interpretatie worden verklaard. Conclusies ten 
aanzien van adaptatiemechanismen kunnen moeilijk getrokken 
worden, doordat er bij de modellen vanuit is gegaan dat optimale 
detectie plaatsvindt van de responsie in de zenuwcellen. Wanneer 
echter de tweede interpretatie juist is, dan is het mogelijk dat 
een testsignaal, hoewel deze een responsie geeft in de 
zenuwcellen, niet gedetecteerd wordt. De vermenging die er lijkt 
te ontstaan tussen de maskeerder en het testsignaal zou misschien 
in het model kunnen worden ingebracht door het toevoegen van een 
integrator achter het signaal r(t) in figuur 2.la. Dan ook 
ontstaat er temporele integratie van de responsie op het 
testsignaal. 

Het verschil tussen de gemeten karakteristieken van beide 
proefpersonen bij f1 = f2 en Td = 20 ms kan verklaard worden 
doordat bij proefpersoon 1 detectie voornamelijk plaatsvindt in 
het frequentiedomein, terwijl bij proefpersoon 2 detectie in het 
tijddomein ook een belangrijke rol speelt. 

Bij f1 = f2 en Td = 50 ms wordt bij proefpersoon 2 de drempel 
hoger voor korte signaalduren. Dit zou kunnen worden verklaard 
doordat de signaal-ruis-verhouding slechter wordt bij korter 
wordende signaalduren. Voor signaalduren korter dan 16 ms treedt 
er daardoor een verlaging op van de drempel van ongeveer 3 dB per 
verdubbeling van de signaalduur. Aangezien de drempel ongeveer 
8 dB hoger ligt dan de drempel zonder maskeerder, treedt er 
echter wel maskering op. Ook hier schieten beide 
adaptatiemodellen te kort aangezien deze modellen een verlaging 
van de drempel van minder dan 3 dB per verdubbeling van de 
signaalduur voorspellen. Bij proefpersoon 1 wordt wel een vlakke 
karakteristiek gevonden. Hiervoor zijn twee interpretaties 
mogelijk: 

1) Door adaptatie volgens het additieve model is de drempel 
onafhankelijk van de signaalduur. 

2) Wanneer de signaalduur korter wordt, wordt de spreiding in 
het frequentiedomein groter, waardoor het signaal beter kan 
worden onderscheiden van de maskeerder. De signaal-ruis
verhouding wordt echter slechter bij een afnemende signaalduur. 
Doordat beide effecten een tegengestelde tendens tot gevolg 
hebben, is het resultaat een ongeveer vlakke karakteristiek. 

De tweede interpretatie geeft steun aan de veronderstelling dat 
voor proefpersoon 1 detectie in het frequentiedomein een 
belangrijkere rol speelt dan voor proefpersoon 2. Mogelijk spelen 
beide interpretaties een rol bij de verklaring van de 
karakteristiek. 

Een duidelijke toename van de drempel bij toenemende T wordt 
verder gevonden bij proefpersoon 1 bij een frequentie f2 van 
2300 Hz en Td = 20 ms. Deze stijging treedt echter alleen op 
wanneer T toeneemt van 8 tot 15 ms (zie figuur 4.1). Ook dit kan 
verklaard worden uit de spreiding in het frequentiedomein. De 
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daling van de drempel bij een toename van de signaalduur van 4 tot 
8 ms lijkt ook hier te maken te hebben met een toename van de 
signaal-ruis-verhouding bij een toenemende signaalduur. Bij 
langere signaalduren lijkt adaptatie een verdere daling van de 
drempel te verhinderen. Ook hier kan adaptatie alleen geen 
verklaring geven voor het verloop van de karakteristiek. Bij 
beide proefpersonen werd een daling van de drempel van ongeveer 
3 dB gemeten bij een toename van de T van 4 tot 8 ms. Bij 
proefpersoon 2 zet deze daling zich wel voort voor signaalduren 
groter dan 8 ms, doordat de spreiding van het signaal in het 
frequentiedomein een minder belangrijke rol lijkt te spelen bij 
de detectie dan bij proefpersoon 1. 

Bij de metingen gedaan bij f2 = 2,8 kHz worden 
karakteristieken gevonden die voor beide proefpersonen niet veel 
van elkaar afwijken. Bij Td = 20 ms neemt de drempel een weinig 
af bij een toenemende signaalduur. Bij Td = 50 ms treedt ook een 
daling op, die zich echter niet voortzet voor langere 
signaalduren: hiervoor treedt een lichte toename van de drempel 
op. Deze kan het gevolg zijn van meetfouten, maar kan ook 
verklaard worden door een afname van de bandbreedte van het 
signaal bij toenemende signaalduren. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Afgezien van de verschillen die er van dag tot dag optreden, 
zijn de meetresultaten vrij constant en treden er geen grote 
fluctuaties op. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de 
MML-methode, zoals die in de experimenten is geïmplementeerd voor 
de 2-AFC-experimenten goed voldoet. In enkele gevallen geeft het 
eerste meetpunt, waarbij voor de eerste stimuli gebruik gemaakt 
wordt van een op-en-neer-methode, een te lage drempel te zien. 
Over het algemeen geeft de MML-methode in combinatie met de 
op-en-neer-methode echter een snelle convergentie te zien en valt 
uit de meetresultaten geen systematische verschuiving van de 
gemeten drempel te ontdekken. Het aantal van 30 aangeboden 
stimuli per meetpunt geeft in de overgrote meerderheid van de 
gevallen een redelijk nauwkeurige uitkomst met een standaard
afwijking van ongeveer 1.5 dB ten opzichte van de werkelijke 
drempel. De enkele foutieve meetpunten die er over blijven kunnen 
eruit gehaald worden door de meting te herhalen. De spreiding in 
deze meetpunten is waarschijnlijk ook wat kleiner doordat alle 
stimuli op een niveau aangeboden worden, dat dicht bij het niveau 
ligt waarbij maximale convergentie optreedt. 

Ten aanzien van de meetresultaten zelf zijn moeilijk 
conclusies te trekken, doordat de meetresultaten van beide 
proefpersonen nogal van elkaar afwijken. Behalve een 
adaptatiemechanisme lijkt ook de bandbreedte van het test$ignaal 
van invloed te zijn op de meetresultaten. Bovendien z1Jn de 
resultaten afhankelijk van de frequentie van het testsignaal en 
lijkt het criterium waarop een testsignaal gededecteerd wordt 
afhankelijk te zijn van de proefpersoon. 

Dit laatste geldt vooral voor een frequentie van het 
testsignaal die gelijk of bijna gelijk is aan de frequentie van de 
maskeerder. De tijdsduur tussen het einde van de maskeerder en 
het begin van het testsignaal speelt hier een grote rol bij de 
detectie van het testsignaal. Dit is echter afhankelijk van de 
proefpersoon. 

Verder is het mogelijk dat bij gelijke frequenties voor 
maskeerder en testsignaal dedectering wordt mogelijk gemaakt door 
de spreiding die er ontstaat in het frequentiedomein bij het 
testsignaal, doordat de maskering snel minder wordt voor 
frequenties lager dan de frequentie van de maskeerder. Het is 
daarom wenselijk de maskering als funktie van de frequentie te 
meten. Het effect zou verder kunnen worden vermeden door voor de 
maskeerder ruis met een kleine bandbreedte te nemen. 

In sommige gevallen is een drempel gemeten die afneemt met 
ongeveer 3 dB per verdubbeling van de signaalduur. Deze 
resultaten wijzen erop dat er temporele integratie kan 
plaatsvinden, ondanks dat het signaal gemaskeerd is. 

De meetresultaten fluctueren vrij sterk van dag tot dag. Het 
is daarom gewenst om meetresultaten zodanig te bewerken dat 
karakteristieken, gemeten op verschillende dagen, over elkaar 
heen vallen. De fout die er in deze bewerking ontstaat wordt 
kleiner, naarmate er in een meetserie meer meetpunten beschikbaar 
zijn. 

Een verschuiving van de meetresultaten die op kan treden 
gedurende een meetserie en van invloed is op de meetresultaten 
die bij verschillende T gevonden worden, zou kunnen worden 
vermeden door alternerend stimuli met een verschillende 
signaalduur aan te bieden, zodat metingen vrijwel parallel 
verlopen. 
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BIJLAGE I 

Niv•au van aanQ•bod•n stimuli 

Er is een verband tussen het 
worden en de efficiëntie van de 
procedure neemt toe naarmate 
schatting van de drempelwaarde 
stimuli, kleiner is. 

niveau waarop de stimuli gegeven 
procedure. De efficiëntie van de 

de standaardafwijking van de 
na een bepaald aantal aangeboden 

Wanneer aangenomen wordt dat de psychometrische kromme 
beschreven kan worden door de volgende functie: 

X 
met Ei< X) = / 2 < :✓.) d:-: 

-a, 

1 
waarin 

~ 
exp<- en 

2 

p de kans op een correct antwoord 

z1Jn er twee parameters die de psychometrische kromme bepalen: de 
drempel µ en de standaardafwijking u van deze drempel. De 
niveau"s waarop de stimuli aangeboden moeten worden opdat de 
~chatting van deze parameters optimaal is, is voor beide 
parameters verschillend en moeten daarom apart bekeken worden. 

Wanneer u al bekend is en men alleen een schatting wenst van 
de drempel µ, kunnen alle stimuli op (ongeveer) hetzelfde niveau 
worden gegeven. Het ligt voor de hand dit niveau zodanig te 
kiezen dat de standaardafwijking van het niveau dat hoort bij de 
schatter voor de kans p, P, minimaal is. Deze standaardafwijking 
is u' < z i e figuur I I • 1 ) • 

Daarvoor moet eerst de standaardafwijking in de schatter voor 
de kans p, P, die hoort bij een bepaal de st i m1,,.1l !,.1ssterkte L 1, 
bepaald worden. Gegeven zijn n stimuli, waarvan op Neen correcte 
responsie gegeven wordt. Voor de verwachting en de variantie van 
N geldt: 

E[NJ =·n.p(L1) , resp. 
s 2 C N J = n. p < L 1 ) . < 1-p < L 1 ) ) 

De variantie is een benadering die geldt als: 

n • p ( L 1 ) :~, 1 en 
n • < 1-p < L 1 ) ) ):> 1 

P wordt gedefinieerd als: 

N 
p = 

n 

De standaarddeviatie van deze schatter, u", welke de 
nauwkeurigheid van de schatting bepaalt, is de standaarddeviatie 
van N ,s gedeeld doorn: 
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1 
CT" < F') = !T" ( N / n) = -. s < N) 

n 

t,,.Janneer !T' en er" klein genoeg zijn, ,~eldt: 

dp IT Il 

= <zie figuur I I. 1 ) 
dL !T' 

o, 5 8' = 8 11 
/ 

dp 

dL 

--------------- 0 ....._ __ ... , ----+---------------
1-' L 't- 8'-41 ____,. L 

figuur II.1 
afwijking in de schatting van het niveau 8' t.g.v. meetfout in de 
kans p, 8", die hoort bij een bepaald niveau Ll 
Wanneer CT' en 1T

11 klein qenoeg zijn kunnen 8 en 8' vervangen worden 
door !T' r esp • !T" • 

Verder is: 

dp 

dL 

d 
= !4i • -. El < ( L - 1-' ) / !T ) 

dL 

Nu is: 

1 
= -.~CCL-p)/!T) = 

2<T 

1 

dp 

dL 
= 2cr .'\,[:[i'. e:-: p 

<L-p)2 p < L 1 ) C 1 -p C L 1 > > 
!T' = !T"/ 

2cr 2 n 

Cx-p):.? 
p ( 1-p) , met 

C = 2.!T~ 

= 

De waarde van er', genormeerd op de minimale er', !T'min, is 
weergegeven in grafiek 1 als funktie van L-µ. Uit deze grafiek 
blijkt dat !T' minimaal is bij een aangeboden stimulusniveau dat 
ongeveer 0,5.CT boven 1-' ligt. De standaardafwijking IT' die 
optreedt in de meting is dan ongeveer gelijk aan 0,46.CT, wanneer 
n gelijk is aan 20. Doordat er een meetfout optreedt in de 1-', 
komt deze zelfde fout ook terug in het niveau van de aangeboden 
stimuli. Doordat de kromme van grafiek 1 redelijk vlak is in de 
buurt van 1-' + 0,5.CT, is de invloed hiervan op IT' niet groot, 
zodat gerekend kan worden met CT'~ 0,6.!T bij n = 20. 

Wanneer men ook een schatting wil maken van de 
standaarddeviatie IT, is dat alleen mogelijk door de stimuli op 



twee verschillende niveau's aan te bieden. Voor de spreiding in 
een meetpunt, er', blijft gr-afiek 1 gelden. Omdat de funktie er' <L) 
ongeveer- symmetr-isch ligt t.o.v. L = µ + 0,5.er, ligt het voor- de 
hand de niveau's van de stimuli symmetr-isch te kiezen t.o.v. dit 
niveau. Wanneer- echter- de stimuli op een niveau wor-den aangeboden 
dat te zeer- van de hoofdwaar-de µ afwijkt, kunnen de hoger-e or-de 
afgeleiden in een punt van de psychometr-ische kromme niet meer
wor-den verwaar-loosd (zie figuur- II.2). In ver-band hier-mee 
zijn de meetpunten nu symmetr-isch gekozen t.o.v. L = µ + 0,25.er. 

1 
p 
f 

0,5 
dp 

dL 

----------------0------------'-----------Lr 8'4 j..l 

figuur II.2 
Afwijking 8' wanneer- het 
afwijkt. In dit geval 
benader-ingsfor-mule niet. 

meetpunt te 
geldt voor 

zeer 
wat 

--+L 

van de hoofdwaarde 
groter-e éi"" de 

Omdat de nauwkeur-igheid waar-mee de schatting van er gedaan kan 
worden, omgekeer-d evenr-edig is met er' en r-echt evenr-edig is met 
het niveauverschil waarop de stimuli worden aangeboden, willen we 
het quotiänt van de spreiding er' en het niveauverschil waarop de 
stimuli worden aangeboden minimaliser-en, dit is de functie: 

f <L> = 

Deze funktie is weergegeven in grafiek 2, genormeer-d op de minima 
van deze funktie. Deze liggen ongeveer op µ - 0,85.cr en 
µ + 1,7.er. De niveau's zijn gekozen opµ - 0,75.er enµ+ 1,25.er. 

Wanneer alle stimuli juist op deze niveau's worden 
aangeboden, is er" ongeveer gelijk aan 0,65.C resp. 0,50.C met als 
gemiddelde 0,58.C. Voor n = 40 is C = O,B.cr, zodat dan er", de 
standaardafwijking van de gevonden meetpunten theoretisch 
ongeveer gelijk is aan 0,46.cr. De standaardafwijking van het 
verschil van de twee meetpunten, waaruit er bepaald wordt, is dan 
,.P.0,46.er = 0,65.er. De gevonden waarden voor J-1 + 1,25.er en 
µ - 0,75.er liggen dus op een afstand van 2.er ± 0,65.cr van elkaar, 
d.w.z. dat de standaardafwijking in de op deze wijze bepaalde er 
ongeveer gelijk is aan 0,33.cr. Echter in feite is het alleen 
mogelijk de stimuli op de gewenste niveau"s aan te bieden, 
wanneer apriori µener bekend zijn. Na slechts een klein aantal 
stimuli zal vooral de afwijking in er groot zijn, zodat ook de 
niveau"s waarop de stimuli worden aangeboden nogal afwijken van 
de optimale waarden. Als van te voren bekend is binnen welk 
gebied er moet vallen heeft het daarom nut om deze grenzen als 
randvoorwaarden mee te nemen bij het aanbieden van de stimuli. 
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Wanneer apriori de ordegrootte van u bekend is, kunnen de eerste 
metingen met een constante u uitgevoerd worden. Omdat na een 
klein aantal aangeboden stimuli, de standaardafwijking in de aan 
de hand van de responsies op deze stimuli bepaalde u, van de 
ordegrootte of zelfs groter is dan uzelf, heeft de bepaling van 
u in zo'n geval weinig nut~ daar deze elke waarde tussen Oen m 

kan aannemen. Herberekening van de meest waarschijnlijke u vond 
plaats wanneer het venster gelijk was aan 35 of groter. Dit werd 
dan gedaan vanaf de 45• aangeboden stimulus. De 
standaardafwijking in de u is dan van de ordegrootte 0,5.u 
<> 0,33.u). 
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Grafiek 1: Standaardafwijking van 
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N Grafiek 2: f als funkti e van L 1
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w ,:-;::) = 
0,46 

---------.sin(rr.f.T) 
(1-(f.T>=) .rr.f 

0,08 
+ --.sin!rr.f.T) 

TT. f 

De hoofdlob van W(f) ligt in het gebied 

/f.T/ < 2, 

zodat voor de totale bandbreedte van de hoofdlob B geldt: 

4 
B = , ofwel: B.T = 4 

T 

Doordat T gelijk gekozen is aan 6,2 ms volgt hieruit dat 
B = 645 Hz. Het relevante frequentiespectrum, d.w.z. dat gede~lte 
v6n het frequentiespectrum dat boven de gehoordrempel uitkomt is 
ongeveer 450 Hz breed. De zijlobben zijn minimaal 43 dB zwakker 
dan de hoofdlob. Omdat het testsignaal nooit een niveau heeft dat 
hc:,ger is dan 43 df: boven de gehoordrempel, kLtnnen de:. e zij 1 otben 
verwaarloosd worden. 

Voor de 3-dB bandbreedte geldt: 

B~-dl!l ■ Î = 1,30, 

en voor de 6-dB bandbreedte: 

B•-c:1e.T = 1,E:1 

Als de stijg- en afvalt1jd constant gehouden werden, krijgt 
het sign~al een plat~au w~nneer de 5ignaalduur T langer wordt. H~t 
vE-nster is dan: 

TT 

W(t) = 0,54 + O, 46. cos[-(t+!iT11 
) J voor -!i. T11 -T, <t .. ·· -!i. T11 ·, 

T, 
w (t) = 1 voor -!i. T 11 < t < !i. T 11 

TT 

w(t) = 0,54 + O, 46. cos[-(t-=iT11 
) ] voor !i. T11 < t < !i. Tp +T, 

T, 

Hierbij is~ de duur van het plateau en~ de totale stiJgtijd 
van het signaal. 
Deze heeft als Fourier getransformeerde: 

0,92 0,08 
W(f)---------.cos(rrfT1 > .sin[rrf (T1 +T11 > J + --sin[rrf <2T1 +T11 ) J 

( 1- (2fT1 ) 2 ) rrf nf 

Voor f = 0 is 

W(O) = 0,92.(T1 + T11 ) + û,08.(2T1 + T11 ) = 1,08.T1 + T11 

De hoofdlob wordt dus groter naarmate T11 toeneemt. Voor f > 0 is 
W<f> begrensd door de functie: 

0,92 
W1f) = ---------.cos(rr.+.T,) + 

(1-<2.f.T1 )=Jrr.f rr.f 

:29 



Deze functie is onafhankelijk 
betrokken wordt op W(O): 

W(f) 
G (f) = 

W < 0 > 

\'an Wanneer echter W(f) 

wordt G(f) begrensd door een functie die omgekeerd evenredig is 
met Tp , zodat de bandbreedte in het algemeen kleiner wordt 
naarmate Tp toeneemt. 

Omdat de maskeerder een niveau heeft van 80 dB SPL, is het 
gewenst voor de maskeerder een venster w(t) te kiezen dat een 
betere onderdrukking van de zijlobben te zien geeft. 

Er is voor de maskeerder gekozen voor het 
Kaiser-Bessel-venster. Deze wordt als volgt gedefinieerd: 

w (t) = 

met 

lo(X> = E 
k=O 

, 0 < /t/ < TM/2 
Io[mxJ 

[

(X/2) '"']
2 

k' 

Hierin is a een parameter die een maat is voor de breedte van de 
hoofdlob en de onderdrukking van de zijlobben. Er is gekozen voor 
a = 3.0. Voor een signaal zonder plateau, volgens definitie, is de 
onderdrukking van de zijlobben t.o.v. de hoofdlob minimaal gelijk 
aan 69 dB. 

Voor de 3-dB bandbreedte geldt dat 

B3-d&oT = 1,71 , 

en voor de 6-dB bandbreedte: 

Bó-dl9•T = 2,39 

De betere onderdrukking van de zijlobben heeft een verbreding van 
de bandbreedte van de hocfdlob tot gevolg. 
Doordat de maskeerder altijd een plateau heeft, is de bandbreedte 
v~el kleiner dan de hierboven gegeven waarden. Het is echter niet 
zinnig het frequentiespectrum van dit signaal te berekenen omdat 
het oor niet over een oneindig tijdsinterval integreert, maar 
slechts over een tijdsinterval in de ordegrootte van 50 ms. Dit 
is aanzienlijk minder dan de maskeerduur (200 ms>, zodat met een 
breder spectrum rekening moet worden gehouden. 
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BIJLAGE III 

Meetresultaten 

Vanwege de ongeveer 2 dB hogere geluidsdruk die de koptelef~ons 
bij ijking op het kustoor geven bij een frequentie van 2800 Hz, 
zijn voer de drempels bij 2800 Hz in de laatste kolom~en 2dB 
hogere waarde aangenomen dan de gemeten waarden. 

L waarden die niet meegenomen zijn bij de middeling van een 
meetser1e over verschillende T. 

# waarden die geheel zijn weggelaten bij de bepaling van de 
dr-e,npel s 

t1et "gemiddelde waarde" l-'Jordt hier de middelste w:aarde van een 
meetserie bedoeld. De aangegeven ~fwijkingen zijn de grenzen 
waarbinnen 50 % van de meetpunten ligt. Wanneer het aantal 
iîleetpunten gelijk of kleiner is dan 4 zijn echter de Ltit::?rste 
gr~n~en aangegeven, waarbinnen de meetpunten liggen. Onder de 
meetpur,ten worden r,i er de waarden verstaë,n na be:·werki ng volgens 
de procedure, zoals be~chreven in hoofdstuk 4 

;1b::;ol ute drempel. (in dB spl) ::: onder maskeer der, f:.: = 2000 Hz 

pr·oef per ;;oc,n 1 

.,- (msy 
4 ·-·.~· (l :~::. ,:- 2(>, 5 ~-...:•, ._; 

s 1 '7". 0 1 ·:Y. 0 17. 0 

16 l ï. 0 17. 0 :i. 4. 0 

~..., 13. 5 14. 0 13. 0 ·-•..:.. 

45 13. .,,. 12. 0 8. 0 ,.J 

128 10.0 11.0 9.5 

. -,· ,:&Tr 
4 22.0 22.5 22.0 20.0 

B li.5 1B.O 19.0 18.0 

15 

16 18.S 19,5 17.S 19.0 

32 14.S 15.S 15.5 14.S 

45 16.5 '.6. 0 16.S 1~.o 

m 

21 
' 

0 

17. 5 

15. 0 

14. 5 

1 1 . c.-
. .J 

7.0 

2:.0 22.0 

19.5 

18.0 

15.C 

qemi d. dr-empel 

21.5 20.5 22.0 20.5 21.4 +0.5 -0.4 

17.0 17.5 12.5 19.5 1 7. 9 +O. 3 -0. '::, 

13.5 16.5 1~.3.5 16.5 15. <':J +O. 2 -1. 6 

13.5 13.0 14.5 10.0 13. 1 + 1 . 2 -0. 5 

11.0 13.5 1 0. (l L 16. 0 L 12. 4 +0. 9 -1 . 6 
14.5 12.5 

11.5 12.5 1--:, c:-
~ - ,_J 11. 5 10. 1 +1.6 -1.4 
·7.0 8.5 

QEm • dre11q: el 

21.0 19,5 20.5 15.01 21.5 + 0.2 - 0.7 

18.0 18.0 18.0 18.6 + 0.2 - 0.7 

16.5 lb,5 15.5 17.1 + 0.2 - 0.8 

19.5 17.0 18.S + 0.6 - 0.9 

1'7.0 13.0 14.5 14.5 14.8 + 0.5 - 0.3 

15.7 + O.B - 0.4 

9.~ 11.0 11.5 11.2 + C.5 - ' c; .... 



absolute dr-empel (in dB spl) zcnü'?t- masLef.2,.-de,.- bij f:.? = kHz 

p,.-oefperscor. 1 

T <m-5.Y gem. drempel 

4 17.~ 21.0 19.S 19.5 20.0 19.5 17.5 17.0 19,5 + 0.4 - 1.5 

8 18.5 18.5 li.S 16.5 17.5 16.5 15.0 15.0 17.0 + 0.6 - 0.9 

16 16.0 14,0 17,0L 13,0L 15.0 13.0 13.5 14.5 14.S 11.S 14.1 + 1.0 - 1.1 

.... 

.;,i 11.S 11,0 11.S 11.0 11.0 9.0 11.0 12.0 11.0 + 0.7 - 0.7 

45 10.0 11.5 9.0 10.0 10.S 9.0 10.0 10.5 10.3 + 0.8 - 0.4 

1:s ~.s 6.S 5.S 5.S S.OL S.5L 7.0 S.5 6.S 7.0 6.3 + 1. s - O.B 

'r (ms) gemiddelde drempel 

4 21. 5 24.0 ,__..,"7, c:-
..:....:.. • ....J 22. () + 1.4 - o. 1 

8 17.0 21. U 19.5 18.9 + 1.5 - 1. 4 

15 5.5# 17.û 17.5 16.6 + (). 3 - 0.2 

16 16.5 16.0 17.0 18.5 16.7 + 1. 2 - 1. 3 

"":!"r:, 13_. ~ 11. 5 13.0 ._, ... 12.4 + 1.6 - 1.5 

45 11. 5 12. ') 



ë,bsolute: C::ren,pel (in C::E< spl) ;:ond:?r më1S:.k~et-der bij f:z = 2.8 kH;: 

,y <m·;;Y 
4 18. (l 18.5 21. 0 

8 15.5 17.5 16.5 

16 14.0 13.0 15.0 

~--, ·-·~ 11.0 9.0 13.5 

4-=-~, 10.0 9.5 

128 6.5 6.5 8.0 

proefpersoon 2 

,- (ms) 

4 

8 

15 

16 

45 

r--:,-, C" 
..,_ I • ~ 

23.0 

21. 5 

18. 0 

17.0 

2f:l. (> 

24.0 

2:::.0 

15.5 

21. 5 

19.5 

15.0 

12.5 

7.5 

27. () 

23. () 

::o.o 

19.0 

18.0 

gemid. dr·empel 

15.5 17.0 16.5 17.0 2(>. 2 +0.5 -0.4 

13.5 15.5 14.0 13.5 17.5 +1.3 -0.7 

12.5 12.5 11. 5 10.0 14.9 +0.6 -(>. 3 

8.5 9.0 9.0 8.0 12.0 +0.7 -,). 4 

6.5 10.0 7.5 6.5 11.2 +<). 3 -0.7 
7.5 7.0 

6.5 C' C' 
..J • ..J 3. () 5.0 8. 1 +0.6 -0.8 

gemid. drempel 

26.5 27.0 21. (> 28.3 + 0.3 - o.o 

23. () 22. (> 24.3 + 0.5 - 0.2 

16. 0 21.6 

20.0 21. () 22.3 + 0.5 - 0.8 

17.5 16.5 14.5 19.3 + 0.8 - 0.2 

12.5# 17.0 19.1 + 0.7 - 1.0 
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34 

pt-oef persoon 1 

y <m~ gem. dr2,T1pel 

4 39.0 40.5 38.0 3ó.O 45.5 43.5 36.5 37.5 36.S 32.0 32.S 37.8 + o.s - 0.5 

8 40.S 41.0 37.5 36.5 45.5 46.0 45.5 36.0 37.0 36.5 34.0 32.0 38.5 + 0.6 - 0.9 

15 44.0 44.0 38.0 39.5 49.0 47.5 42.5 41.0 44.0 42.5 42.0 37.0 36.5 41.9 + 1. 1 - 0.2 

proefpersoon 2 

T (1~ gein. dr·emp,.?l 

4 35.5 41.0 43.5 47.5 45.0 44.5 48.0 45.0 44.0 44.0 48.5 46.0 45.0 45.5 46.5 44.1 +1.6 -0.8 

8 44.S 44.5 41.0 45.0 46.0 44.5 45.0 45.0 48.0 46.5 46.0 45.0 45.5 44.0 46.0 45.3 +0.4 -1.4 

15 42.0 42.5 43.0 45.0 46,0 43.0 44.0 45.0 47.5 so.o 41.0 45.0 44.5 +0, q -!.2 

absolL1te drempel 

proefpersoon 1 

(in dB spl) bij namaskering, f2 = kHz, Td = 20 ms 

T <,n_y' gem. drempel 

4 42.5 41.5 41.0 43.0 43.0 45.0 48.0 48.0 45.S 47.0 46.0 38.0 40.0 42.3 + 0.6 - 1.2 

8 38.5 37.5 37.5 40.0 41.5 41.5 41.5 38.0 37.5 38.4 + 0.2 - 0.6 
- -

15 42.0 43.5 42.S 45.0 35.SL 45.0L 44.S 42.S 41.5 37.5 41.0 41.4 + 0,6 - 1.6 

proefpersoon 2 

,- (ms/ gemid. drempel 

4 39.5 46.5 43.5 42.5 42.0 46.0 44.0 43.7 +0.2 -0.7 

8 41.5 43.5 39.û 39.5 39.5 43.0 41. 1 +1.2 -1.4 

15 40.5 41. 5 42.0 41.0 39.5 36.5 37.0 38.5 39.3 + 1. (l -1.2 



ab::;olute dr1=:1ï1pel (in dB =-Pl) bij nama5kering, 

proefpersoc,n 1 

T (m~ gem. drempel 

4 37.0 3ó.5 3ó.5 41.5 42.0 44.5 41.0 35.5 3ó.O 37.5 40.ó + 0.5 - 1.ó 

8 35.0 35.5 34.5 43.0 42.5 43.5 42.0 34.5 34.5 34.0 39.4 + 0.2 - 0.4 

15 34.0 34.0 35.5 44.0 44.0 41.5 41.0 31.5 34.0 33.5 38.4 + 1.2 - 0.3 

proefpersoon 2 

-Y <mo/ ge-mi d. drempel 

4 44.5 48.(l 36.5 36.0 36. C) 40.5 41. 0 42.0 42.2 +0.5 -0.3 

8 45.0 44.5 35.5 35. (> 33. C) 38.5 40.0 40.0 40.5 

15 43.5 43.0 "":!"-, c--·~- _; 
34.0 ~..., c-_ ..... -...J 38.(l 36.5 39.(l 39.3 +0.3 -(i.8 

absolute drempel (in- dB spl) bij namaskering, f2 = 2.0 kHz, ,-d = 50 ms 

proef per-soon 1 

4 

8 

16 

45 

34.5 34.0 29.5 

. 35. 5 40. 0 -31. 5 

31. 5 28.5 

33.5 

p,,-oefpersoon 2 

,- <m~ 

4 38.0 39,0 29,5 34.0 

8 3ó.5 34.5 28.5 32.0 

ló 32.0 29.5 27.0 29.5 

32 33.0 29.5 28.5 2ó.O 27.5 

45 31.0 28.0 31. 5 

3(>. (l 

28 • c-
...J 

29. 5 

31. 5 

28. (l 

28. 0 

31 . 0 

"""''""" C" ...:•~- ...J 

30. c- 28. r:::-
...J ...J 

29. c- _...,,.., c-
...J .:.o • ...J 

3t). 0 27. c-
...J 

3(>. 5 31. C) 

31.0 32.0 30.0 29.5 

40.5 37.0 33.5 3ó.5 3ó.5 33.5 38.5 

30,5 29.5 29.5 35.5 31.0 

28.5 30.0 25.0 31.0 29.0 

29.5 32.0 24.5 28.5 30.0 32.5 

29.5 

gem1d. drenpe: 

30.9 +0.4 -0.9 

31. 1 +1. 1 -1.2 

29:9· +1. 7 -0.9 

32.7 +O. 
.,. -0.4 i 

31. 9 +1.3 -0. 6 

gem. drempel 

37.0 + 0.9 - 2.2 

32.3 + 0.9 - 1.2 

29.0 + 1.3 - o.a 

29.8 + 1. 1 - 1.1 

30.7 + 1. 4 - 1.2 



ab=:olute drempel (in dB spl) bij namaskering~ f2 - l::H::, = 5() iTIS 

proefpersoon 1 

,- (ms) gemid. drempel 

4 ~~ 0 ~-:r 5 ,--r 0 31 .5 31. 0 ~-=!' 0 ~..., ""!!' + 1 8 - o. 4 ·-··-·. ._,:, . ..,;:,. ·-··-·. ·-··-·. ._ . ._. ·-· . 
8 31 5 "":9'"'":P 5 

..,.,.... 5 28. 0 28. û 30. 0 3(>. 7 + o. 4 - 0. 4 . ...:•~·- ....:,..::. . 
16 ~,.., 0 33. () 32.5 26. C" 26. 5 29. 0 29. 7 + o. 7 - o. 1 ._,.._. .., 

~,., 33. () ..,.C" 5 '"":""'":P c::- 26. 0 ,....,::- 5 30. û 3(>. 6 + o. 8 - 1 C" 
·-'~ .,_;,..,_J. . .,:,..:,,. ,_J ~...J- . .., 
4c::- 31 C" ~"":!' 0 31 0 26. 5 26. C" 30. 0 29. 6 + 0. 7 - 0. ,.., 

..J . ,.J ·-··-'. . . ..J ... 

absolute drempel (in dB spl) bij namaskering, f:z = 2.8 kH::, ,-es= 50 ms 

proefpersoon 1 

T (ins) 

4 

8 

16 

32. () 33. (> 

29.0 31.0 

31.5 31.5 

3::~. (> 31 . 5 

pr··c::,efpersoon 2 

T (ms.l 

4 31 . (1 30. 

8 . ..,-, 
.,,;_, . 5 28. 

16 27. 0 27. 

~,., 27. 0 26. ._ . .,. 
45 28. 0 ::o. 

31.5 32.0 

30.0 29.0 

28.0 213.0 

31.0 31.5 

32.0 32.0 

0 "':!"~ 5 32. () ·-·-· . 
0 27 . 0 

5 26.5 

5 26. 0 

5 

26.0 ...,-,. C" 
~ i • ._J 

23.c) 25.c) 

24.0 ,.,~ C" 
...:. ._:, • ._J 

23.5 25.5 

22. (> 23. () 

3<). 0 

28. 0 29. 5 

27.0 

28.5 27. 5 

gemid. dre.-r;pel 

32.4 + 0.1 - 0.4 

30.7 + t). 8 - 1. 2 

29.2 + (>. 8 - 0.8 

30.9 + 1 .o - 0.4 

30.7 + 1.7 - 1.2 

gemid. drempel 

33.2 + 1.5 - 1.3 

29.9 + 0.9 - 0.6 

29.1 + 0.2 - 0.4 

29.2 + 0.8 - 1.0 

31.3 

drempel als functie van de frequentie bij namaskering, Tcs = 20 ms, 
T = 4 ms T. = 3.5 ms voor proefpersoon 1 

f :z <Hz ) gem. 

1600 1 i:;i. 0 25. 0 22. 0 22. 0 
1800 

,......,. 
0 .-,c:- 5 27. c:- .-,c- "":!" .:,.._;,. 4....J ■ ~· ..;,_._). ·-· 

2000 39.(1 38. c:- -,-r, c:- 39. 0 ,.J ._;,7. ,_J 

2100 44.5 44. 0 4" c:-.:.. • ....J 43. 7 
22(>(> 42. 5 44. 0 44. 0 43. C" 

,_J 

2:300 
2400 
2600 
2800 
300'.) 

44. 
43. 
41 . 
...,.,, 
-~•O • 

3'7". 

0 44. 
5 4c::-..J • 

(l 4'' - . 
(l 41 . 
0 -:,-c::-

-.:.- ,.J • 

0 44. 
C" 45. .., 
0 43. 
5 39. 
C" -:;-;,-
..J ·-· .' . 

0 
0 
5 
C" 
..J 

C" 
..J 

gem. 

44.0 
44.7 

39.7 
37.3 



BIJLAGE IV 

Pra;ramma MML-m•thad• 

Bij de MML-methode wordt steeds de meest waarschijnlijke 
kromme bepaald uit de voorgaande responsies. Het aantal 
responsies dat hiervoor wordt meegenomen, kan van via de terminal 
worden ingetoetst. 

Dit gebeurt door de kans op de meest waarschijnlijke kromme 
zoals die volgde uit de voorafgaande responsies te vergelijken 
met de kans op een kromme die op een 0,5 dB hoger resp. lager 
niveau ligt. Wanneer de waarschijnlijkheid van een van deze 
krommes hoger is wordt dit als de meest waarschijnlijke kromme 
genomen, waarna het proces zich herhaalt. Deze procedure wordt 
maximaal 3 maal herhaald bij de bepaling van de µ, dit is het 
niveau waarop de kans op een correcte responsie 75 % is. Bij de 
bepaling van de spreiding van de kromme (~) wordt deze procedure 
slechts eenmaal uitgevoerd. Hierdoor wordt voorkomen dat na een 
gering aantal responsies de berekende meest waarschijnlijke 
kromme te zeer afwijkt van de werkelijke kromme of dat de 
computer in een oneindige loop terecht komt. Deze iteratieve 
methode is in essentie overgenomen van Lyregaard (1974). 

Het programma is geschreven in Fortran. 
Door het programma FM2 worden de samples van het signaal dat 

aan de digitaal-analoog-converter moeten worden toegevoerd 
uitgerekend. De samplefrequentie is 10 kHz. Verder verzorgt dit 
programma de input die via de terminal wordt ingelezen en de 
output die zowel naar het scherm als naar een aparte file wordt 
weggeschreven. Verder worden de verzwakkers gestuurd aan de hand 
van het berekende optimale signaalniveau en wordt de input van de 
antwoordboxen en de feedback via LED's verzorgd. 

Door de subroutine KAIBES en HAMWIN worden de samples van het 
Kaiser-Bessel-venster resp. het Hammingvenster berekend. De 
uitvoer is hierbij gesplitst in de linker en de rechter helft van 
de vensters. 

Door de functie RANDOM wordt een random getal tussen Oen 1 
gegenereerd, waarbij N1 en N2 als invoer dienen. 

Door de subroutine MML wordt een nieuwe aan te bieden waarde 
voor het signaal berekend op basis van de MML-methode. Voor de 
eerste responsies wordt echter een op-en-neer-methode toegepast. 
Bij de MML-methode wordt door middel van de subroutine !TERA een 
iteratief proces uitgevoerd, waardoor de meest waarschijnlijke 
psychometrische kromme wordt bepaald. De subroutine LHF berekent 
hierbij de waarschijnlijkheid van een bepaalde kromme op basis 
van de gegeven responsies op de stimuli. De functie PNCUM2 is 
daarbij de kans op een positieve responsie bij een signaalniveau 
X, uitgaande van een cumulatief normale verdeling rond µ = 0 en 
met~= 1. 
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IDENT FM2 
C ADAPTIEVE NAMASKERlNG DREMPELMCTING 
C MML METHODE 

COMMON N1,N2 
DIMENSION IXC2600l ,ITC600l,IT1C2600l,IT2C2600l.INFC3).1ANSC3l 
DIMENSION ITAUC10J,IRC100>,XLC100).XMC100l,XSGC100) 
DIMENSION XW1C201),XW2C201l,EMUC10l,ESIGC10) 
PI=3.141592655 
WRITE (2, 'C''$N WINDOW 1 = '')') 
NUM = ININTC1,1,NW1) 
WRITE (2,'(''$N WINDOW 2 = '')') 
NUM = ININT(1,1,NW2l 
WRITEC2, 'C '' WHICH FREQUENCIES F1,F2 ? ''/) '> 
NUM=ININTC1.2,INF) 
IF1=INFC1> 
IF2=INFC2l 
WRITEC2,1110> 

1110 FORMAT(' DELAY PROBE (MAX. 15 50 MS)?'/) 
NUM=ININTC1,1,IDEL> 
IDELX = INTC10*IDEL + CNW2-1)*0.8183 + CNW1-1)•0.1625 + 0.5) 
!DUUR= 2000 + IDELX 
TAUMI = CNW2-1) • 0.07948 
ITAUMI = INT CTAUMl + 0.999) 
ITAUMA = INT ((lDELX - NW1 - 2•NW2 + 3)/10. + TAUMl) 
WRITEC2,1111> ITAUMl,ITAUMA 

1111 FORMAT(' GEEF WAARDE~ VOOR TAU TUSSEN ',12,' EN ',12,' MS'/l 
NTAU=ININTC1,10,ITAUJ 
WRITEC2,1115) 

1115 FORMAT(' GEEF NIVEAU MASKEERDER, BEGINNIVEAU PROBE'/) 
NUM=ININTC1,2,INFl 
NMASK=INFC1l 
ILB=INFC2l 
WRITE(2,'(''$S1GMA = '')') 
NUM = INREALC1,1,SIGMA) 
XAM = 93.5 - NMASK 
WRITEC2,1116) XAM 

1116 FORMAT(' VOOR- EN EINDVERSTERKER MOETEN WORDEN INGESTELD OP ' 
m F4.1,' DB VERZWAKKING'/) 

WRITEC2,'C'' GEEF STARTWAARDE RANDOMGENERATOR C14)''/)') 
NUM=ININTC1,1,N1> 
N2=2•N1+1 
WRITEC2,'C'' GEEF AANTAL TRIALS EN DE WINDOW ''/)') 
NUM=ININTC1,2,lNFl 
NTRIAL=INFC1) 
IWI=INF<2> 
WRITEC2,'C'' OUTFILE? ''/)') 
READC1,'C1A6l')ANTW 
CALL ASGDKC10,lSTAl 
WRITEC10,1112) IF1,IF2 

1112 FORMAT(' F1 = ',14,' HZ F2 = ',14,' HZ '/) 

38 

WRITEC10,'C" N WINDOW 1 =",13," N WlNDOW 2 =",13/)') NW1,NW2 
WRITEC10,999) IDEL,IWl 

999 FORMAT(' DELAY PROBE = ',12,' MS : WlNDOW = ',13/) 
WRITEC10,'C'' NIVEAU MASKEERDER = '',12,'' DBSPL'')'l NMASK 



WRITE(2,555l 
ALFA= 3.0 
CALL KAIBES(XW1,XW2,NW1,ALFA) 

305 DO 310 J=1,NW1 
310 IX(J)=INT(XW1(J)•32000.•SINC2.*PI•IF1•J/10000.)) 

DO 320 J=NW1,2000 
320 IX(Jl=INT(32000.*SIN(2.*PI•IF1*J/10000.)) 

IE=1999+NW1 
DO 330 J=2000,IE 

330 IXCJ>=INTCXW2(J-1999)*32000.•SINC2.•PI•IF1•J/10000.)) 
DO 37 J=1,IDELX 

IXC1999+NW1+J)=0 
37 CONTINUE 

CALL HAMWINCXW1,XW2,NW2) 
22 CALL CLA 
25 CALL FBKC4,300) 

CALL WAI Tl( 300) 
CALL ANS ( IAt~S) 
IF CIANSC1l.NE.4> GO TO 25 

27 00 500 11=1,NTAU 
00 40 J=1,IDELX 

IT<J>=0 
40 CONTINUE 

IL= IDELX - C2•NW2-2) - CITAU(IIl-TAUMil•10 
ILL =IL+ NW2-1 
DO 45 J=IL,ILL 

IT(Jl=INTCXW1(J-IL+1)•32000.•SIN(2.•PI•IF2•J/10000.>> 
45 CONTINUE 

IKL = IDELX - NW2 + 1 
IFCILL.GE.IKL) G0TO 480 
DO 460 J=ILL,IKL 

460 ITCJl=INTC32000.*SIN(2.•PI•IF2•J/1C0C0.)J 
480 DO 485 J=IKL,IDELX 
485 IT(J>=INTCXW2CJ-IKL+1l•32000.*SINC2.•PI•IF2•J/1000C.l l 

K=0 
XL1=ILB 
XMU=XL1 

50 DO 70 J=1,NTRIAL 
IATT = -INT((NMASK-XL1-12.5)*2 + 0.5) 
XL1 = NMASK - 12.5 + IATT/2. 
IRAN= INTC0.5 + RANDOMCN1,N2)l 
DO 60 I=1,IDELX 

IT1(2000+I> =IRAN* ITCI) 
IT2(2000+Il = (1-IRANl * ITCI) 

60 CONTINUE 
CALL ATTCIATT,3) 
CALL ATTCIATT,4) 
CALL WAITLC100) 
CALL DAC2(0,IX,IT1,IDUUR,ISTAT) 
CALL WAITLC500) 
CALL DAC2C0,IX,IT2,IDUUR,ISTATl 
CALL CLA 

100 CALL ANSCIANSl 
IF CIANSC1l.EQ.0) GO TO 100 

IF CIANSC1l.EQ.4) GO TO 80 
IRES=2-IRAN 
CALL WAITLC200) 
CALL FBKCIRES,100) 
IF CIANSC1l.EQ.3l GO TO 50 
IC0R=0 
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1F C2-IANSl1l.EQ.IRA~l ICOR=1 
XLCJl=XL1 
IR(Jl=ICOR 
N = J + K•NTRIAL 
CALL MMLCSIGMA,XMU,N,IWI,XL1,ICOR) 
XM(Jl=XMU 
XSGCJl=SIGMA 

70 CONTINUE 
K=K+1 
CALL WAITLC300) 
CALL FBKCK,1000) 
CALL WAITLC300) 
EMUCK>=XMCNTRIALl 
ESIGCKl=XSGCNTRIAL) 
WRITEC2,666l ITAU!II),EMU(Kl,ESIGCK),K 
WRITE!10,'(/'' TAU ='',13,'' MS''l') ITAUCII) 
WRITEC10,222) 

222 FORMATC/2(' J LEVEL RESP MU SIGMA ")/) 
NREG=NTRIAL/2 
NJ=NREG+2 
IF<NREG.EG.NTRIAL/2.) NJ=NREG+1 
DO 71 J=1,NREG 

@ 
WRI TE C 10. 333 > J. XL C J). lR ( J l, XM ( J), XSG C J), NJ, XL ( NJ), IR C NJ >, 
XMCNJ) ,XSG!NJl 

333 

71 

44 IJ 

72 

80 
555 

666 

FORMAT(2(!3,F8.1,15,F8.1,F7.1,7Xll 
NJ=NJ+1 
CONTINUE 

IFINREG.EQ.NTRIAL/2.) GO TO 72 
W RITE ( 10, 4 4 4) J . X l( J l , l R ( J ) , X M C J} , X S G ( J l 

FOR~AT(I3.F8.l,I5,F8.1,F7.1) 
CALL FBKl3,3Q0) 
CALL FBKC4,300l 
CALL ANS(!ANS) 
lF ClA~~SC1).EQ.4l GO TO 80 
IF (1ANS11l.EQ.3l GO TO 50 
GO TO 72 

WRITEC10,555) 
FORMAT(/' TAU(MS) THRESHOLD ClN DBSPL) SIGMA 

SMU=O 
SSIG=O 
lF CK.EG.O> GO TO 500 
DO 73 J=1,K 

WRITE(10,666) ITAUCIIl,EMU(Jl,ESIGCJl,J 
FORMATCI4,SX,F8.1,10X,F9.1,I6) 
FORMATCI4,5X,F8.1,10X,F9.1,' GEM.') 

SMU=SMU+EMU<J) 
SSIG=SSIG+ESIGCJ) 

73 CONTINUE 
AVMU=SMU/K 
AVSIG=SSIG/K 
WRITEC10,777) ITAUC!ll,AVMU,AVSIG 

500 CONTINUE 
CALL WAITLCSOOl 

525 CALL CLA 
550 CALL FBK(4,300) 

CALL FBKCS,300) 
CALL ANSllANS) 
IF CIANSC1l.EQ.4) GO TO 27 
IF CIANS(1l.EfL5l GO TO 600 
GO TO 550 

RUN'/) 
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600 END FILE 10 

C 

CALL KPF(10,ANTW,ISTB) 
STOP OK 
END 

IDENT RANDOM 
OPTIONS D 
REAL FUNCTION RANDOMCN1,N2> 

INTEGER EXP,DUMC3) 
EGUIVALENCE CR,DUMC1) >, CEXP,DUMC3)) 

C 
DATA L /$1FFF/ 

C 
C CONTROLE 
C 

IF (1SHFTCN1,-13).NE.0) 
IF CISHFTCN2,-13).NE.O> 

C 
IF CISHFTCN2,+15).EQ.0) 

C 
C •(-1) 
C 

K1 = IEORCN1,l) 
K2 = IEORCN2,L> 

C 
K2 = K2+1 

C 
C * 3 
C 

K1 = K1 + ISHFTCK1,1> 
K2 = K2 + ISHFTCK2,1) 

C 
C CARRY 
C 

GOTO 
GOTO 

GOTO 

K1 = K1 + ISHFTCK2,-13) + N2 
C 
C SCHOONMAAK 
C 

K1 = IANDCK1,L> 
K2 = IANDCK2,l) 

C 
C CONVERSIE EN OVERDRACHT 
C 

R = K1 
EXP = EXP + 13 
R = R + K2 
EXP = EXP - 26 
RANDOM= R 

C 
N1 = K1 
N2 = K2 

C 
RETURN 

C 
C FOUTMELDINGEN 
C 

100 CONTINUE 
WRITE (2,103) N1,N2 

100 
100 

120 
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C 

C 

C 

103 FORMAT ( /' UNNORMALIZED ARGL'MENT IN 

STOP 

120 CONTINUE 
WRITE (2,123) N1,N2 

123 FORMAT (/' EVEN ARGUMENT IN RANDOM: 

END 

SUBROUTINE HAMWINCXW1,XW2,N> 
C 

RANDOM: ',218/) 

',218/) 

C DEZE SUBROUTINE BEREKENT DE DISCRETE WAARDEN VAN DE HAMMINGWINDOW 
C DE ARRAY XW1 BEVAT DEN WAARDEN VAN DE LINKERHELFT, 
C XW2 DIE VAN DE RECHTERHELFT VAN DE WINDOW 
C 

DIMENSION XW1(1),XW2(1) 
IF CN.EQ.O) GO TO 20 
IF CN.EG.1) GO TO 15 

PI=3.141592655 
DO 10 I=1,N 

XW1(I)=0.54-0.46•COSCPI•CI-1)/CN-1)) 
XW2CN-I+1)=XW1Cl) 

10 CONTINUE 
15 XW1C1) = 1. 

XW2 C 1) = 1. 
20 RETURN 

END 
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SUBROUTINE KAIBES(XW1,XW2,N,ALFAl 
C 

43 

C DEZE SUBROUTINE BEREKENT DE DISCRETE WAARDEN VAN DE KAISER-BESSEL WINDOW 
C DE ARRAY XW1 BEVAT DEN WAARDEN VAN DE LINKERHELFT, XW2 DIE VAN DE 
C RECHfERHELFT VAN DE WINDOW 
C ALFA IS EEN PARAMETER DIE EEN MAAT IS VOOR DE BANDBREEDTE VAN DE HOOFDLOB 
C HET NIVEAU L VAN DE HOOGSTE ZIJLOB : EN 
C ALFA= 2.0 L = -46 DB 
C ALFA= 2.5 : L = -57 DB 
C ALFA= 3.0 : L = -69 DB 
C ALFA= 3.5 : L = -82 DB 
C DE BANDBREEDTE VAN DE HOOFDLOB NEEMT TOE MET TOEN~MENDE ALFA 
C 

DIMENSION XW1(1l,XW2(1) 
REAL PIALFA,PIALSQ 
IF (N.EQ.0) GO TO 20 
IF <N.EG.1) GO TO 15 

PIALFA = 3.14 • ALFA 
DO 10 I = 1,N 

AN= FLOAT(I-1> / FLOATCN-1) 
PIALSQ = PIALFA * SQRT (1.- AN•AN) 
XW2Cil = BESNUL(PIALSQ) / BESNUL(PIALFAl 
XW1(N-I+1) = XW2(I) 

10 CONTINUE 
GO TO 20 

15 XW1(1l = 1. 
XW2(1) ~ 1. 

20 RETURN 
END 

REAL FUNCTION BESNUL(X) 
C 
C DEZE FUNCTIE BEREKENT EEN REEKS TEN BEHOEVE VAN DE KA-iSER-BESSEL WINDOW 
C 

X2 = X/2. 
T = 1.E-10 
SUM = 1. 
EXPR = 1. 
K = 1 

10 EXPR = EXPR * X2 / K 
TERM= EXPR * EXPR 
SUM = SUM + TERM 
K = K + 1 
IF <SUM•T - TERM) 10.10.20 

20 BESNUL = SUM 
RETURN 
END 



IDENT MML 
SUBROUTINE MML<SIGMA,XMU,N,I~l.XL1,IR1) 

C 
C 14 01 81 BEZEMER 
C AANGEPASTE VERSIE VOOR 2-AFC-EXPERIMENT, NOVEMBER 1984 
C DEZE SUBROUTINE BEREKENT OP BASIS VAN MML EEN NIEUWE AAN TE BIEDEN 
C WAARDE VAN DE PROEFPARAMETER XL1. 
C NODIG: FUNCTION PNCUM OF PNCUM2 
C FUNCTION RANDOM 
C SUBROUTINE LHFCSIGMA,XMU,N,XL,IR,P) 
C ,, ITERACSIGMA,XMU,N,XL,IR> 
C 

COMMON N1,N2 
DIMENSION IRC100),XLC100) 
IF CN.GT.!Wll GOTO 10 

IR(Nl=IR1 
XLCNl=XL1 -
NN=N 
GOTO 20 

10 NWI=IWI-1 
DO 100 1=1,NWI 

IR<Il=IR(l+1l 
XLCI>=XLCI+1) 

100 CONTINUE 
IR(1Wll=IR1 
XLCIWil=XL1 
NN=IWI 

20 M=1 
IF CN.GE.45.AND.IWI.GE.35) M=2 
CALL ITERACSIGMA,XMU,NN,XL,IR,M) 
SIGMA1=SIGMA 
IF CSIGMA.LT.1.) SIGMA1=1. 
IF CN.EQ.1) K=3 

C WRITEC2,'<13,13)') N,K 
GO TO (1,2,3) ,K 

1 XL1=XMU+0.5•SIGMA1 
GO TO 6 

2 FR=RANDOMCN1,N2) 
TFR=ABSCFR-0.5)/CFR-0.5) 
XL1=XMU+SIGMA1•C0.25+TFR> 
GO TO 6 

3 IF CN.EQ.1) IFL=1 
IF CN.EQ.1) NCOR=O 

C WRITEC2,' ( 13, 13)') IFL.NCOR 
IF CIFL.EQ.0) GO TO 300 

IF <IR1.EQ.0) GO TO 30 
XL1=XL1-2. 

C WRITE (2,' CF7.2) ') XL1 
GO TO 6 

C 

C 

30 IFL=O 

300 

WRITE (2,'( '' 30'')') 
GO TO 35 

IF (1R1.EQ.Ol GO TO 310 
WRITE (2, '('' 300'')') 
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NCOR=NCOR+1 
IF (NCOR.EQ.5) GO TO : □ 5 

GO TO 6 
305 XL1=XL1-2. 

C WRITE (2,'('' 305'')') 
K=1 
IF <IWI.GE.35) K=2 
GO TO 6 

310 NCOR=O 
C WRITE <2,'('' 310'')') 

C 

35 XL1=XL1+2. 
6 CONTINUE 

RETURN 
END 

IDENT !TERA 
OPTIONS D 
SUBROUTINE ITERACSIGMA,XMU~N.XL,IR,M> 

45 

C 13 01 81 BEZEMER 
C AANGEPASTE VERSIE VOOR 2-AFC-EXPERIMENT NOVEMBER 1984 

.C DEZE SUBROUTINE VOERT EEN ITERATIE PROCES UIT OM -BINNEN BEPAALDE 
C GRENZEN- DE MEEST OPTIMALE SIGMA [N XMU TE BEPALEN DIE BIJ EEN SERIE 
C MEETRESULTATEN PAST. 
C N: AANTAL TRIALS XL: NIVEAU IR: RESPONSIE 
C NODIG: SUBROUTINE LHFCSIGMA,XMU,N,XL,IR,P> 
C FUNCTION PNCUM(X) 
C 

DIMENSION 1R(100),XL(100) 
DXMU=0.5 
XMUO=XMU 
IF CSIGMA.LT.1) SIGMA=1. 
CALL LHFCSIGMA,XMU,N,XL,IR,P) 
P1=P 

10 DO 100 1=1,4 
XMU1=XMUO+l•DXMU 
CALL LHFCSIGMA,XMU1,N,XL,1R,P) 
IF(P.GE.P1) XMU=XMU1 
IF<P-P1) 200,300,100 

100 P1=P 
GOTO 300 

200 IF <<I.GT.1>.0R.<DXMU.LT.0.)) GOTO 300 
DXMU=-DXMU 
GOTO 10 

300 IF <M.EG.1> 60 TO 600 
IF <SIGMA.GE.6> 60 TO 400 

SIGMA1=SIGMA+0.5 
CALL LHFCSIGMA1,XMU,N.XL,1R,P> 
IF (P.GE.P1> GO TO 500 

400 51GMA1=5IGMA-0.5 
CALL LHF(51GMA1,XMU,N,XL,IR,P> 
1F(P.LT.P1> 60 TO 600 

500 SIGMA=SIGMA1 
600 CONTINUE 

RETURN 
END 



IDENT LHF 
OPTIONS D 
SUBROUTINE LHFCSIGMA,XMU,N,XL,IR,P) 

C 
C 13 01 81 BEZEMER 
C DEZE SUBROUTINE BEREKENT DE LIKELIHOOD P. 
C XL: NIVEAU IR: RESPONSIE P: LIKELIHOOD 
C NODIG: FUNCTION PNCUMCX) 
C 

C 

DIMENSION XLC100),IRC100> 
P=1. 
DO 100 I=1,N . 
Z=CXLCI)-XMU)/SIGMA 
PZ=PNCUM2CZ) 
IF CIRCI).EG.O> PZ=1-PZ 
P=P•PZ 

100 CONTINUE 

RETURN 
END 

IDENT P~~CUM2 
OPTIONS D 
REAL FUNCTION PNCUM2(X) 
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BEZEMER 
C 
C 
C 
C 
C 
C 

DEZE FUNCTION BEREKENT DE KANS OP X UITGAANDE VAN EEN CUMULATIEVE, 
NORMALE VERDELING. CVAN 50% TOT 100%). 

C 

C 

DATA C1,C2,C3/0.4361836.-0.1201676,0.9372980/, 
@P/0.33267/,TPI/6.2831852/ 

XS=O.S 
H CX.LT.O.> XS=-0.5 
T=1./(1.+P•ABS(X)l 
Z=EXPC-X••2/2.)/SQRTCTPI) 
T2=T•T 
T3=T2•T 
PNCUM2=0.75+XS•C0.5-Z•CC1•T+C2•T2+C3+T3l) 

RETURN 
END 
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